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Responsabilidade Social
O Brasil é capaz. E sempre foi capaz ao longo da sua História tanto
que nenhuma crise no nosso país se tornou ou vai se tornar deﬁni�va.
O brasileiro sempre conservou a capacidade de reinventar o seu
des�no. É por este mo�vo que acreditamos que nossa economia vai se
7
recuperar do forte choque externo. Temos ainda razões obje�vas para
manter a conﬁança: as bases da economia, traçadas e estruturadas
há quase duas décadas, são sólidas.
A crise gera pessimismo e absorve energias. Como líderes
da Oposição, estamos apresentando propostas para tentar
reformar o que está mal e melhorar o que for possível. O país
espera de nós, representantes da Oposição, propostas e ações
para enfrentar a tormenta.

Deputado José Carlos Aleluia

Deputado Rodrigo Maia

Neste trabalho defendemos medidas concretas para aumentar os
níveis de emprego. Sabemos que não há empregos sem empresas,
então nossa resposta é inves�r na inicia�va privada e, em par�cular,
nas micro, pequenas e médias empresas. Devemos fazer o que
es�ver ao nosso alcance para garan�r que essas empresas possam
seguir em frente.
Temos muito a fazer para melhorar a vida dos que vivem na
pobreza. São especialmente vulneráveis as crianças, os mais velhos e
os doentes. Além de medidas oﬁciais, precisamos da sociedade para
garan�r a eles um esforço suplementar de solidariedade. Nem tudo
se reduz à ação do Estado.
Precisamos das nossas ins�tuições sociais; precisamos das
famílias; precisamos do voluntariado e precisamos, sobretudo, da
responsabilidade social de cada um de nós. E a Oposição está aqui,
presente. O povo brasileiro sabe que pode contar conosco.
Rodrigo Maia e José Carlos Aleluia
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1

Sumário Execu�vo

Este relatório está dividido em três partes, incluindo este sumário execu�vo. A segunda parte tem foco no curto prazo e trata do
aperfeiçoamento das polí�cas que podem minimizar os efeitos da crise internacional sobre a economia brasileira. Muitas das sugestões
apresentadas nessa parte têm caráter emergencial e não devem ser
entendidas como orientação da polí�ca econômica de médio e longo
prazos, tema, este, objeto da terceira parte do documento.
Ao contrário do que, inicialmente, apostava o governo brasileiro,
a crise internacional nos a�ngiu “em cheio”. Queda do consumo das
famílias, retração dos inves�mentos, deterioração da conﬁança, redução da renda real dos trabalhadores e aumento do desemprego,
infelizmente, formam parte do nosso dia-a-dia.
Os efeitos da crise são profundos e necessitam de respostas à altura. Entre as medidas de curto prazo para a superação da crise inseridas neste documento, estão diversas propostas que se destacam pela
eﬁcácia e exeqüibilidade, as quais vão desde ações de caráter monetário e na área de crédito até a polí�ca de preços dos combus�veis.
A polí�ca ﬁscal também é destaque, principalmente quanto ao seu
papel de es�mular o inves�mento.
Apesar de seu poder destru�vo, mais cedo ou mais tarde a crise
será superada. Neste momento, o Brasil deve estar preparado para
retomar o crescimento econômico em bases sólidas, mediante a adoção de polí�cas que aperfeiçoem e expandam o arcabouço ins�tucional e macroeconômico implantado ainda no governo de Fernando
Henrique Cardoso. Tais polí�cas devem estar voltadas para a superação dos atuais gargalos ao crescimento econômico sustentado, para a
melhoria da eﬁciência econômica, da distribuição de renda e da qualidade de vida da população.
12
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Os desaﬁos são enormes. As reformas necessárias para o lançamento das bases do crescimento sustentado exigem vontade e coragem polí�ca. Elas envolvem devolver ao setor público sua capacidade
de inves�mento e remover os entraves para o inves�mento do setor
privado. Englobam também ofertar bens públicos de qualidade - como
educação e saúde - sem elevar ainda mais nossa carga tributária.
Por sua vez, o es�mulo à produção e ao inves�mento privado exige
adoção de medidas de amplo espectro. Entre elas ﬁguram, além da
retomada das reformas estruturais, profundas mudanças no sistema
educacional visando à melhora da qualidade de ensino, incen�vos ao
desenvolvimento tecnológico, ampliação do inves�mento em infraestrutura, a expansão do micro-crédito e a formulação de polí�cas
voltadas ao fortalecimento da micro e pequena empresa.
Do mesmo modo, por sua estreita relação com a produ�vidade, o
fortalecimento das ins�tuições tem papel central neste processo.
Neste trabalho, apresentamos diagnós�cos
O lançamento das bases do
e propostas para aquecrescimento exigem vontade e
las que julgamos serem
coragem polí�ca
as áreas de maior relevância do ponto de vista
da aceleração do desenvolvimento de nosso país. Tal julgamento deriva não de idiossincrasias
ou de preferência ideológica, mas, sim, do conhecimento acumulado
por anos de pesquisa acadêmica. Com isso, esperamos contribuir para
o aperfeiçoamento do debate polí�co e a consolidação de um Estado
livre e democrá�co.
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2.1 A crise global e a posição do Brasil

2.1.1 A crise global
A crise ﬁnanceira atual teve origem no mercado imobiliário dos
Estados Unidos, em meados de 2007, contaminou o sistema ﬁnanceiro daquele país e, a par�r daí, evoluiu para uma crise global no
segundo semestre de 2008. Quatro fatores ajudam a explicar a crise, que é a mais grave vivida pelo mundo desde a Grande Depressão
do período 1929-35:
o boom econômico mundial de 2002-2007;
o desequilíbrio de pagamentos produzido pelo deﬁcit em contacorrente dos Estados Unidos;
a grande expansão monetária e de crédito nos anos anteriores
à crise;
a regulamentação deﬁciente do sistema ﬁnanceiro e o fracasso
da auto-regulação, especialmente no que concerne à ﬁscalização e à
punição de fraudes.
Nos cinco anos ﬁndos em 2007, a economia mundial expandiu-se
à taxa média de 4,9% ao ano, nos países desenvolvidos, avançou à
taxa de 2,6% e, nos países em desenvolvimento, à taxa de 7,6%. O volume do comércio mundial em bens e serviços aumentou em média
de 8% ao ano e os preços médios cresceram 7,5%, o que produziu um
aumento de 16% ao ano, em dólares correntes, do valor do comércio
mundial1 . O crescimento espetacular dos países em desenvolvimen1

18

Os dados são do Fundo Monetário Internacional (FMI), World Economic Outlook (vários números).
A China, com taxa de 10,5% e a Índia, com taxa de 8,5%, calculam esses números para cima, dada
a dimensão desses dois países. No período citado, a América La�na cresceu 4,7% ao ano e o Brasil,
menos ainda (3,7%).

19

to, que concentram suas exportações em produtos primários, pode
ser atribuído à expansão desse setor. O preço em dólares de commodi�es (exceto petróleo) aumentou 15% ao ano no período, bem mais
do que os preços das manufaturas. No caso do petróleo, o aumento
foi ainda maior: 22,3% ao ano. Os países emergentes beneﬁciaramse da expansão do volume do comércio e �veram um ganho médio
acumulado em seus termos de troca da ordem de 15%, ou seja, o
comércio mundial mais uma vez funcionou como uma alavanca para
o crescimento econômico2.
O extraordinário crescimento das economias da China e da Índia
ajuda a explicar o boom. No período 1990-2007, a China cresceu a um
ritmo superior a 10% ao ano e a Índia, à taxa de 6,5% ao ano até 2004,
acelerando para próximo dos 10% nos três anos ﬁnais. Embora com
baixa renda per capita, esses dois países concentram um terço da população do planeta e seu crescimento acelerado produz impactos de
primeira ordem na economia mundial.
Outra conseqüência macroeconômica importante desse crescimento acentuado, veriﬁcado nos países emergentes, com destaque
para a China, é o que se convencionou chamar de excesso de poupança global. Tais países, por fatores socioculturais e por disporem de fraca rede de proteção social, possuem propensão a poupar muito superior à vigente nas economias desenvolvidas. Durante o boom mundial,
a disponibilidade de poupança era muito superior à oferta de a�vos
para inves�mento. Esse excedente de poupança ﬂuiu naturalmente
das nações emergentes para as desenvolvidas, principalmente para
os Estados Unidos. Assim, inﬂaram-se os preços dos a�vos (imóveis,
ações, commodi�es, �tulos de crédito, etc.). Isso explica, em grande
medida, a formação da bolha que estourou no ano passado. No mesmo sen�do, a facilidade para captar recursos no mercado e a forte redução dos prêmios de risco levaram a uma menor cautela na análise
da qualidade do credor.
2

No período, o dólar depreciou 17,4% em relação aos special drawing rights (sdr), a cesta de moedas
usada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), de modo que o crescimento dos preços, quando
medido em outras moedas, foi menor do que o apresentado, embora ainda assim excepcional.
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Outro fator de caráter macroeconômico foi decisivo para
engendrar tanto o boom quanto o bust (retração). Uma inusitada
expansão monetária e de crédito se instalou na economia
mundial, produzida por políticas monetárias frouxas em todo o
mundo, mas especialmente nos Estados Unidos. Naquele país, a
taxa básica de juro (fed funds rate), em termos reais, foi mantida
pelo Federal Reserve (Fed), bem abaixo de sua média histórica de
2,5% ao ano entre 2001 e 2005, um período de cinco anos. Mais
ainda, a taxa real ficou negativa por três anos seguidos (20022004)3. Visto hoje, parece fácil
classificar tal política monetária
A grande oferta de
como um grosseiro erro. No
mão-de-obra barata
entanto, a realidade é mais
man�nha a inﬂação baixa
complexa. Na verdade, a grande
oferta de mão-de-obra barata
que surgiu com o desmonte das economias socialistas e com o
ingresso crescente da China na economia de mercado, mantinha
a inflação (e as expectativas inflacionárias) bastante baixa,
desencorajando os bancos centrais a empreenderem políticas
monetárias mais apertadas.
De qualquer forma, a elevação da taxa de inflação a partir de
2005 levou o Federal Reserve a promover o ajuste do juro real,
chegando ao equilíbrio em 2006. Mas esse equilíbrio durou pouco,
pois, na segunda metade de 2007, o Federal Reserve entrou
novamente num ciclo de redução de juros para combater a crise
financeira que então se instalava. Como resultado, a taxa real
esteve novamente negativa ao longo de 2008.
A manutenção de taxas reais de juro abaixo do equilíbrio por um
período longo de tempo distorce a escolha dos agentes econômicos

3

O deﬂator é o índice de preços ao consumidor. As taxas de juro mais longas não ﬁcaram nega�vas,
naturalmente. Por exemplo, a taxa do bônus do tesouro federal de 10 anos, embora com tendência
declinante, ﬁcou em torno de 2% ao ano em termos reais.
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entre o presente e o futuro. Os consumidores tornam-se propensos
ao endividamento, aumentando o consumo presente à custa do
consumo futuro. As empresas executam projetos de inves�mento com
taxas esperadas de retorno baixas, que em condições normais seriam
inviáveis. Os detentores de riqueza – especialmente os inves�dores
ins�tucionais – reduzem sua aversão ao risco, buscando a�vos de maior
retorno (e maior risco) para aumentar a rentabilidade de suas carteiras.
Produz-se uma percepção de elevada liquidez, o crédito aumenta, os
preços dos a�vos disparam, a demanda cresce con�nuamente. Dada
a integração entre os mercados dos vários países, produz-se um boom
na economia mundial. O processo especula�vo con�nua até que a
taxa real de juro retorne ao seu nível de equilíbrio, o que aconteceu
ao longo de 2006. Inicia-se então o denominado pelos economistas
clássicos “processo de liquidação”, que vem a ser a correção traumá�ca
dos excessos produzidos durante o boom. O início da liquidação ocorre
quando algum mercado importante começa a falhar, geralmente por
uma crise de inadimplência. No caso atual, o mercado imobiliário
norte-americano foi o iniciador da crise.

Por seu turno, a expecta�va de que a auto-regulação funcionasse
foi frustrante, provavelmente em função das grandes assimetrias de
informação existentes nos mercados ﬁnanceiros e dos vários �pos de
conluios entre ins�tuições (por exemplo, entre ins�tuições ﬁnanceiras
e agências classiﬁcadoras de risco).
Subjacente a esses fatores, os EUA man�veram um déﬁce em
conta-corrente da ordem de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) por
todo o período, o que provocou grande desequilíbrio de pagamentos
internacionais e levou à acumulação con�nua de a�vos contra os EUA
pelo resto do mundo, inclusive pelos países emergentes. Isso signiﬁca
uma transferência importante de poupança mundial para ﬁnanciar
o excesso de consumo da principal economia do mundo. Mesmo
antes da crise, já se temia que o deﬁcit norte-americano provocasse
eventualmente uma crise de pagamentos no mundo4.
As conseqüências da crise ﬁnanceira são:
destruição maciça da riqueza real;
colapso do crédito;
contração do comércio internacional;

Os consumidores tornam-se
propensos ao endividamento

O processo especula�vo foi exacerbado por deﬁciências graves
de regulação e supervisão bancária nos Estados Unidos e em outros
países. No caso norte-americano, o chamado “shadow banking sector”,
composto pelos bancos de inves�mento e diversos �pos de fundos
de inves�mento (especialmente os hedge funds), não possui regras
prudenciais similares às dos bancos comerciais e opera na base da autoregulação. Tais bancos man�nham níveis temerários de alavancagem
(relação entre o passivo e o patrimônio), que a�ngia vinte vezes ou
mais, e se expunham a riscos pouco conhecidos nos mercados de
instrumentos deriva�vos (mercados futuros, de opções e de seguros).
22

aumento da dívida pública e da carga tributária futura.
Em todo o mundo, vem ocorrendo um maciço processo de destruição
de riqueza real. O valor real das ações caiu para cerca da metade do
valor médio de 2007. Perdas signiﬁca�vas devem ocorrer sobre �tulos
de crédito em geral, como resultado de inadimplência e de quebra de
ins�tuições ﬁnanceiras e de empresas. O valor real dos imóveis, outra
parte importante da riqueza real, já caiu perto de 30% nos Estados
Unidos. Como o consumo é função do estoque de riqueza real, deve-se
esperar uma queda geral de consumo nos próximos anos. O volume
de inves�mentos também já caiu, tanto pela expecta�va de menor
4

Nos úl�mos cinco anos, o déﬁce em conta-corrente dos EUA vem sendo ﬁnanciado, não por agentes
privados, mas pelos bancos centrais dos países superavitários. A China tem quase 2 trilhões de reservas
cambiais, o Japão, perto de 1,5 trilhão e assim sucessivamente.
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demanda futura quanto pelo colapso dos mercados de capitais e de
crédito. A conseqüência é a recessão, iniciada nos países desenvolvidos
e propagada, via comércio internacional, por todo o mundo.
Outro efeito da crise é a perda patrimonial das ins�tuições
ﬁnanceiras e a resultante contração do crédito. Apesar da intervenção
dos governos nos bancos, o processo de saneamento levará vários anos.
Por esta razão, não se deve esperar que a oferta de crédito retorne a
níveis normais no curto ou mesmo no médio prazo. Este é um fator
decisivo a inibir a demanda e prolongar a recessão.
Paralelamente, os governos dos países desenvolvidos começam a
elaborar um novo marco regulatório para o sistema ﬁnanceiro, que
provavelmente incluirá: (a) regras prudenciais mais restri�vas para os
intermediários não bancários; (b) transparência dos demonstra�vos
ﬁnanceiros, especialmente das operações denominadas oﬀ balance
sheet (deriva�vos e outros passivos con�ngentes); (c) uniformização de
normas entre os principais centros ﬁnanceiros; (d) reforço da supervisão
bancária. Pode-se dizer que a profundidade e a duração da recessão
da economia mundial serão proporcionais ao tempo de retomada dos
ﬂuxos de crédito, especialmente às empresas.

Não se deve esperar que a oferta de crédito retorne a
níveis normais no curto ou mesmo no médio prazo
Ademais, a contração do comércio mundial, seja em volume, seja
em preços, é o principal veículo de transmissão da crise para os países
emergentes, que dependem dos mercados dos países desenvolvidos.
Os preços das commodi�es caíram perto de 50% no segundo semestre
de 2008, pari passu com a queda dos volumes exportados.
Mais um ingrediente da crise ﬁnanceira é o aumento da dívida pública e da carga tributária futura nos principais países do mundo, fruto,
em parte, das intervenções maciças que vêm sendo realizadas pelos
governos e pelos bancos centrais. Apenas parte dos recursos injetados
24

nos bancos será recuperada no médio prazo. Um segundo agravante
da situação ﬁscal é a queda da receita tributária, como resultado da
contração econômica. Na mesma direção, atuam os programas de subsídios e suporte de renda, adotados hoje em vários países para atenuar
os efeitos da recessão.

Apenas parte dos recursos injetados nos bancos
será recuperada no médio prazo
2.1.2 Efeitos sobre a economia brasileira
Podemos iden�ﬁcar quatro canais pelos quais a crise ﬁnanceira afeta
a economia brasileira. O primeiro deles é a parada do crédito de origem
externa, que representava perto de um quinto dos recursos para emprés�mos do sistema bancário. O segmento mais prejudicado foi o de
comércio exterior, contudo empresas brasileiras que tomavam recursos externos para o ﬁnanciamento de inves�mentos foram afetadas.
Ao mesmo tempo, em face das incertezas criadas pela crise, os bancos
têm buscado reforçar sua liquidez, o que implica contração do volume
de crédito de origem interna. Os dois efeitos agem na mesma direção,
tornando o crédito mais caro, de prazo mais curto e mais sele�vo para
empresas e consumidores.
O segundo impacto da crise foi a turbulência provocada no câmbio,
que, inicialmente, acumulou 35%, provocando grandes desequilíbrios
em empresas exportadoras e que agora, de forma reversa, volta a criar
diﬁculdades para a exportação.
Em terceiro lugar, o Brasil, como exportador líquido de commodi�es,
sofrerá uma perda nos termos de troca internacionais, criando um
efeito-renda nega�vo na economia. Esse decréscimo anula os ganhos
do período de boom e pode ser es�mada mul�plicando-se a queda dos
termos de troca pela par�cipação das importações no Produto Interno
Bruto (PIB), da ordem de 15%. Por exemplo, se os termos de troca
caírem 20%, a perda de renda real será de 3% do Produto Interno Bruto
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Conforme estudo divulgado pela Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (FIESP), o Brasil teve grandes perdas em pontos
percentuais de crescimento econômico, desde o agravamento do
cenário internacional (Figura 1). E, no encaminhamento das nossas
propostas, iniciamos com um rol de medidas no campo da polí�ca
monetária que, por sua atual conﬁguração dentro da realidade
brasileira, reúne, na nossa avaliação, o maior potencial para reverter
o atual ciclo econômico recessivo.
Figura 1
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Um fator importante para explicar o crescimento brasileiro dos úl�mos anos é o aumento expressivo do crédito a consumidores e empresas. Entre 2004 e o primeiro semestre de 2008, o crédito bancário ao
setor privado, em termos reais, aumentou à taxa de 18% ao ano, contra
um aumento médio do Produto Interno Bruto de apenas 4,3% ao ano.
Ao lado disso, foi também notável a expansão do mercado de capitais,
como fonte de recursos de longo prazo para as empresas, assim como
o aumento do crédito imobiliário. Esse ciclo de aumento de crédito terminou com a crise internacional. Nos próximos anos, o cenário mais
provável é de lenta expansão do crédito interno, após uma contração
no curto prazo. Os setores que mais dependem de ﬁnanciamento (bens
de capital, construção civil e bens duráveis de consumo), os quais lideraram a expansão recente, são potencialmente os mais a�ngidos.

Neste contexto de crise, o Democratas decidiu divulgar um conjunto
de medidas e ações, tanto de curto quanto de médio e longo prazos,
com o obje�vo de ajudar o Brasil a superar as diﬁculdades atuais.

Br
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Na seqüência, mas não menos importante, todo esse quadro inﬂuencia nega�vamente as expecta�vas dos agentes econômicos domés�cos, tanto no que se refere à demanda por inves�mento das empresas,
como no tocante ao consumo das famílias. Essa piora das expecta�vas
é um importante fator para a redução da demanda interna.

2.2.1 Medidas de caráter monetário e polí�ca de crédito

ré
ia

O quarto efeito esperado se desenvolve ao longo do tempo e resulta
da recessão nos países desenvolvidos. Esse ciclo recessivo propaga-se,
via comércio internacional e movimentos de capitais, para o bloco dos
países emergentes, reduzindo seu crescimento. Alguns países que têm
“motores” internos mais fortes, como a China, podem manter ainda
uma taxa posi�va de expansão, mas a maioria deve seguir de perto o
desempenho dos países avançados. No caso do Brasil, cujo “motor”
tem limitações, a taxa de crescimento deve cair de 5,1% em 2008 para
um crescimento nega�vo ainda indeﬁnido em 20095.

2.2 Propostas para a superação da crise

Co

(PIB), um número muito signiﬁca�vo. Por outro lado, a redução dos
termos de troca deve deteriorar a balança comercial, na medida em
que cai a receita de exportações.
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A força do “motor” é dada, principalmente, pela taxa de poupança interna: quanto maior ela for,
maior pode ser a taxa de investimento. Por exemplo, a China, com taxa de poupança de 36%, pode
manter um crescimento bem maior do que o Brasil, com taxa de apenas 18%, mesmo com a redução
da poupança externa.

-7,00%
-8,00%

Fonte: FIESP
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A) Reduções mais intensas e aceleradas da taxa básica de juros
Parte integrante do Governo Federal, o Banco Central iniciou um
movimento de redução da taxa básica de juros em janeiro de 2009 em
100 pontos básicos, ritmo acelerado em março (150 pontos básicos).
Nas reuniões de abril e de junho, o juro básico foi reduzido em mais 200
pontos básicos e hoje se encontra em 9,25% ao ano.
Mesmo após esta úl�ma redução, a taxa real de juros da economia
brasileira con�nua no topo do ranking internacional (Figura 2),
demonstrando que o nosso Banco Central, pecando pelo seu tradicional
conservadorismo, con�nua no jargão do mercado ﬁnanceiro “behind the
curve”. A realidade está caminhando mais velozmente que a reação da
autoridade monetária, a qual se mantém numa postura mais rea�va do
que pró-a�va.
Neste cenário, em que as pressões inﬂacionárias estão con�das e
a a�vidade econômica avança em direção a uma recessão, a resposta
correta de polí�ca monetária é acelerar a redução do juro. Não cremos
que esse movimento de queda mais acentuada possa ser capaz de afetar
a credibilidade an�inﬂacionária do Banco Central, ou pôr em risco o
funcionamento do sistema de metas para a inﬂação.

Primeiro, porque uma coisa é reduzir o juro para, ar�ﬁcialmente, inﬂar
a economia, comprando crescimento na véspera de eleição, ou folga no
pagamento dos encargos da dívida pública. Outra bem diferente é cortar
o juro num momento em que todos os outros países o estão fazendo, de
maneira agressiva, e em meio a uma queda de a�vidade econômica.
Segundo, porque o próprio sistema de metas foi desenhado para ser
ﬂexível, algo intermediário entre um esquema de discricionariedade
plena (que no passado trouxe enormes problemas inﬂacionários até fora
do mundo em desenvolvimento), e regras rígidas de polí�ca monetária
(e.g, câmbio ﬁxo), onde se compra queda da inﬂação em troca de forte
alta da vola�lidade do Produto Interno Bruto (PIB).
Assim, consideramos que o Banco Central deva reduzir a taxa básica
de juros de forma mais agressiva do que vem fazendo, colocando-a no
patamar de 8% a 9% ao ano em 2009. Não há porque esperar mais.

Medida: ﬁxar o quanto antes a taxa Selic em 8% ao ano
e mantê-la neste patamar (ou até menos, promover novas
reduções, caso necessário) até que a a�vidade econômica se
recupere de forma ampla e generalizada

Figura 2
B) Medidas de combate ao spread bancário
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Fonte: UP-Trend
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A atuação do governo no campo monetário não deve se restringir
à redução da taxa básica de juros por parte do Banco Central. Esta é
uma medida necessária, mas insuﬁciente para que haja, num menor
espaço de tempo possível, o restabelecimento da oferta de crédito
bancário em condições adequadas para a retomada do crescimento
econômico. De fato, é preciso que, além da taxa básica, a taxa de
juros paga pelos tomadores ﬁnais de crédito seja reduzida a contento
e, neste aspecto, faz-se necessária uma atuação mais contundente do
governo nas ações que possam diminuir o chamado spread bancário,
que nada mais é do que a diferença entre as taxas de juros cobradas
pelos bancos aos seus clientes e a taxa básica de captação destas
mesmas ins�tuições ﬁnanceiras.
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Figura 3

Spread bancário
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A proposição de medidas que combatam o spread bancário
pressupõe o entendimento de sua composição. Em outros termos,
quais são os componentes que determinam o spread bancário no
Brasil? A Figura 4 mostra o resultado de estudo recente do Banco
Central sobre a composição do spread.
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Como se vê na Figura 3, a dinâmica do spread bancário tem sido
amplamente desfavorável aos consumidores e empresários nestes
tempos mais recentes. De dezembro de 2007 até janeiro de 2009,
o spread para as empresas saltou de 11,9% para 19% ao ano e, para
os consumidores, de 31,9% para 45,2% ao ano em dezembro de
2008. Este percentual recuou ligeiramente no início de 2009, mas
ainda assim con�nua bastante elevado. Assim, vê-se que embora a
taxa básica (taxa Selic) seja reduzida para menos que 10% ao ano,
mesmo assim as taxas ﬁnais médias de emprés�mos ﬁcarão acima
dos patamares registrados ao ﬁnal de 2007 por conta da acentuada
elevação dos spreads bancários.
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A inadimplência responde por 36% do spread bancário, os
impostos (diretos e indiretos) e taxas, por 19%; o custo administra�vo
das ins�tuições ﬁnanceiras representa 14% e os compulsórios, 4%.
A margem líquida, isto é, o lucro dos bancos representa 27%.Devido
à sua mul�composição, não há um plano isolado apto a reduzir o
spread bancário. Somente um conjunto de medidas coordenadas
conseguirá promover tal feito. Neste conjunto, existem providências
que podem ser prontamente implementadas tanto pelo Banco
Central quanto pelo Ministério da Fazenda e outras que dependem
de ação polí�ca no Congresso Nacional. A seguir são apresentadas
algumas sugestões de medidas.
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i)

Eliminação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

Um fator que colabora para elevar o custo da intermediação
ﬁnanceira são os impostos indiretos [Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF), Programa de Integração Social (PIS), Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)]. Aqui, ações
oﬁciais simples são capazes de trazer grandes bene�cios. O Imposto
sobre Operações Financeiras (IOF), por exemplo, poderia ser
eliminado das operações de crédito para pessoas �sicas e jurídicas.
A Figura 5 mostra-nos que, para compensar o ﬁm da cobrança da
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF),
o governo alterou de forma compensatória as alíquotas de
recolhimento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) cobrado
sobre as operações de crédito.
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Assim sendo, defendemos a completa eliminação do Imposto
sobre Operações Financeiras (IOF) sobre as operações de crédito,
para pessoas �sicas e pessoas jurídicas, contribuindo para uma pronta
redução do spread bancário.
Redução dos compulsórios

Outro fator que explica os elevados spreads bancários no Brasil
é a atual estrutura de recolhimentos compulsórios pra�cada pelo
Banco Central. Muito u�lizados no passado, seja como instrumento
de polí�ca monetária, seja como geração de resultado ﬁscal posi�vo
para o Banco Central, os compulsórios bancários sobre os depósitos
a prazo ou à vista são hoje reconhecidamente causadores de
ineﬁciências de alocação no mercado de crédito, além de poluírem os
canais de transmissão da polí�ca monetária.
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R$ Bi acumulado 12 meses, nominais

Medida: eliminação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
sobre as operações de ﬁnanciamento às pessoas �sicas e jurídicas
para uma pronta redução do spread bancário

ii)

Figura 5

ano

Devemos lembrar que o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
é um imposto regulatório (em tese, serviria para sanar eventuais falhas
de mercado). Como tal, não tem ﬁns de arrecadação, diferentemente do
Imposto de Renda (IR), do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
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Entretanto, com o aumento da demanda por recursos públicos, o
Imposto sobre Operações Financeiras acabou sendo des�nado a cobrir
gastos correntes da União, como mostra a Figura 5.

No Brasil, a estrutura de compulsórios já foi mais distorcível e,
ao longo dos úl�mos anos (especialmente em boa parte de 2008),
várias ﬂexibilizações foram introduzidas como mecanismos de
injeções de liquidez ao sistema ﬁnanceiro. Contudo, o volume de
recursos ainda preso no Banco Central é bastante elevado (Figura 6)
e, apesar das ﬂexibilizações do ano passado, esses recursos estão em
patamares muito semelhantes aos veriﬁcados no ﬁnal de 2007. São
aproximadamente R$ 190 bilhões que ainda permanecem re�dos
no Banco Central e que poderiam estar prontamente disponíveis ao
sistema bancário. Isso, certamente, es�mularia os bancos a realizar
novas operações de crédito, aumentando a oferta e, com isto,
contribuindo para a redução do spread.
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iii) Aprovação do cadastro posi�vo
Figura 6

O cadastro posi�vo tem sido apontado como importante medida
para diminuir os spreads bancários por permi�r a redução da assimetria
de informação no mercado de crédito, por meio da segmentação do
risco. Estudo de John Barron (professor da Purdue University, Estados
Unidos) e Michael Staten (professor da Georgetown University,
Estados Unidos) mostra que a inadimplência em 50 países que
adotam o cadastro posi�vo chega a ser 43% menor do que naqueles
que u�lizam só informações nega�vas. Além disso, com a cultura e
prá�ca das informações posi�vas, há um aumento de 90% no número
de pessoas que solicitam crédito e são atendidas.
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No atual mercado de crédito brasileiro, em que predominam
os sistemas de informação nega�vas (a�nentes à inadimplência)
o bom pagador acaba pagando pelo mau pagador, pois o risco de
inadimplência é repassado a todos os que procuram crédito, o que
gera uma elevação na taxa de juros de forma indiscriminada. Com
o cadastro posi�vo isso não ocorre, pois cada um paga o risco que
efe�vamente representa.
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Vale lembrar que estes R$ 190 bilhões representam cerca de
19,7% do total de depósitos à vista e a prazo (inclusive poupança) que
existem hoje no sistema. No Chile, a alíquota dos compulsórios sobre
os depósitos à vista é menos que 10% e na Zona do Euro, é de 2%.
Medida: redução das alíquotas de depósitos compulsórios
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É importante lembrar que o cadastro posi�vo ataca diretamente
o principal componente do spread bancário – a inadimplência
– que representa 37% do spread. Projeto aprovado na Câmara dos
Deputados ins�tui o Cadastro Posi�vo e deverá ser apreciado no
Senado Federal.
Medida: viabilizar aprovação da lei que cria o
Cadastro Posi�vo de Crédito
iv) Aumento da concorrência bancária
Estudos demonstram que o sistema bancário brasileiro apresenta
razoável grau de compe�ção, não sendo o fator mais importante
de elevado spread do crédito no Brasil. No entanto, é inegável que
a concentração bancária tem aumentado fortemente nos úl�mos
anos e que a diﬁculdade de funding, terrivelmente agravada com
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a crise atual, tem re�rado muito do poder de fogo dos bancos
médios, que possuem, em tese, elevados potenciais para aumentar
a compe��vidade e reduzir os spreads. A Figura 7, baseada em
dados da Aus�n Ra�ng e extraída da imprensa, mostra a evolução
da concentração dos a�vos bancários nos cinco maiores bancos
brasileiros, no ﬁnal de cada ano indicado.

Figura 7
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Ante o exposto, é importante fortalecer a capacidade de os bancos
médios obterem fundos para expandirem suas carteiras de crédito e
aumentar a compe�ção bancária, concorrendo assim para a queda dos
spreads. Nessa área o governo tem come�do erros e acertos.
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A medida aumenta muito a capacidade de captação e, portanto, de
expansão do crédito, por parte dos bancos médios. No entanto, há uma
falha que, se corrigida, torná-la-á mais eﬁcaz. Trata-se da cobertura
especial do Fundo Garan�dor de Crédito para depósito com prazo
de aplicação de seis meses. Evidentemente, os grandes aplicadores
dirigiram-se, quase em sua totalidade, para esse prazo mínimo.
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Na nossa avaliação, cabe ao Estado regular e supervisionar a
a�vidade bancária, mas não aumentar a sua presença direta no setor.
No que concerne aos acertos, além da polí�ca do Banco Central no
suprimento de liquidez, que evitou problemas sistêmicos no pior
momento da crise, deve-se mencionar a recente Resolução 3.692, do
Conselho Monetário Nacional, que estabeleceu a possibilidade de as
ins�tuições ﬁnanceiras captarem depósito a prazo, sem emissão de
cer�ﬁcado e sem liquidez por pelo menos seis meses, com garan�a do
Fundo Garan�dor de Crédito para valores até R$ 20 milhões por pessoa
aplicadora (�sica ou jurídica).

2008

ano

Isto não causa problema algum para os grandes bancos, que
possuem grande colchão de recursos e várias fontes de captação;
todavia, gera diﬁculdade de descasamento de prazo para os bancos
médios, exatamente aqueles que a medida visa a beneﬁciar. Como se
sabe, essas ins�tuições operam em segmentos do crédito de prazos
mais longos (como o crédito consignado em folha de pagamento, por
exemplo) e possuem diﬁculdades de obter funding de igual prazo.
Uma sugestão seria incluir no bene�cio da garan�a especial do Fundo
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Garan�dor de Crédito (até R$ 20 milhões) apenas aplicações de, no
mínimo, um ano.
Outro problema que re�ra muito a capacidade de os bancos
médios e pequenos obterem funding é a liquidez diária oferecida pelas
ins�tuições ﬁnanceiras de grande porte a seus depositantes, em geral
após o 30º dia da aplicação. É evidente que um grande banco não
tem qualquer problema em oferecer tal vantagem ao aplicador, dado
que raramente enfrenta problemas de liquidez decorrente de saques.
Ao contrário, nas crises de conﬁança (como a que ocorreu no úl�mo
trimestre do ano passado e ainda não está totalmente superada)
as grandes ins�tuições aumentam sua capacidade de captação em
detrimento das menores, em função da busca por segurança por parte
do aplicador. Uma forma simples para corrigir este problema seria o
Conselho Monetário Nacional criar desincen�vos (via compulsório,
por exemplo) para a concessão da liquidez diária nas aplicações. Em
todo mundo, ter liquidez acarreta custo para o aplicador, o que gera
incen�vo para que este amplie, quando possível, o prazo de suas
aplicações. O Brasil, talvez por herança dos tempos da hiperinﬂação,
remunera as aplicações com liquidez diária tão bem como as longas. A
adoção da medida aqui sugerida serviria, sem dúvida, para aumentar a
compe�ção bancária e reduzir os spreads do crédito.
Medida: elevar o prazo para cobertura especial do Fundo
Garantidor de Crédito (FGC) de seis meses para um ano e
criar desincentivos para a concessão de liquidez diária nas
aplicações financeiras
C) Ampliação da oferta de crédito
O terceiro rol de medidas tem o obje�vo de, por intermédio dos
mecanismos oﬁciais de crédito, ampliar a oferta de recursos credi�cios
ao sistema privado, sobretudo para as empresas, no que diz respeito
ao oferecimento de linhas de curto prazo com taxas razoáveis.
i) Ampliação dos repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
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Quando analisamos a distribuição dos recursos do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) (Figura 8) nos úl�mos
anos, constatamos que a par�cipação das micro e pequenas empresas
manteve-se inalterada em 10% enquanto os recursos des�nados às
empresas maiores passaram de 70% para 76%.
Figura 8
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Um dos caminhos para mudar este padrão é aumentar o número
das ins�tuições ﬁnanceiras credenciadas para efetuar as operações
de repasses de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) ao setor privado. Além disso, deve-se
ampliar os limites operacionais nas ins�tuições que já são credenciadas.
Desta forma, é possível conseguir maior democra�zação na aplicação
dos recursos para garan�r atendimento às micro e pequenas empresas,
que são as mais a�ngidas pela crise internacional.
Medida: aumentar o número de ins�tuições credenciadas no
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e
ampliar os limites operacionais das operações de repasse
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ii)

Aplicação das disponibilidades dos fundos cons�tucionais

Todo mês, 3% da arrecadação nacional do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e do Imposto de Renda (IR) são transferidos
diretamente para o caixa dos Fundos Cons�tucionais de Financiamento,
os quais se des�nam a realizar operações de crédito subsidiadas nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
As regras para a aplicação de tais recursos seguem uma programação
que é todo ano aprovada conjuntamente pelos bancos operadores
(Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e Banco do Brasil) e pelo
Ministério da Integração Nacional.
O foco destas operações de crédito é, fundamentalmente,
inves�mentos (aquisição de máquinas e equipamentos, novas
instalações, etc.), mas também elas contribuem para o ﬁnanciamento
da safra agrícola, especialmente no que tange à agricultura familiar.
Operações isoladas de capital de giro são, em geral, bloqueadas
pela alegação de eventual falta de recursos para as operações
de investimento.
Ocorre que os bancos oﬁciais vêm demonstrando uma enorme
ineﬁciência na aplicação destes recursos. Conforme apontam os
demonstra�vos contábeis, sobraram nos caixas do Banco da Amazônia
e do Banco do Nordeste cerca de R$ 6 bilhões de recursos ociosos ao
ﬁnal de 2008. Como os repasses são efetuados a cada decêndio pela
Secretaria de Tesouro Nacional (STN) ao caixa dos bancos, e visto que
a demanda de crédito por inves�mento diminuirá à medida que a
economia brasileira sen�r os baques da crise internacional, é bastante
oportuno que as programações orçamentárias de tais fundos sejam
alteradas, permi�ndo-se que os recursos sejam, temporariamente
e emergencialmente, aplicados em operações de capital de giro
dissociadas de novos inves�mentos.
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Assim, nestas regiões, é preciso atenuar a escassez de oferta de
capital de giro que se seguiu após o agravamento da crise ﬁnanceira
internacional e que prevalece ainda hoje. Ao mesmo tempo,

recomenda-se o credenciamento da rede bancária privada como
agentes de distribuição dos recursos dos Fundos, de forma a fazer com
que o dinheiro chegue com mais agilidade a quem dele necessita.

Medida: alteração das programações dos Fundos Cons�tucionais
de Financiamento para permi�r, em caráter extraordinário,
operações de capital de giro, além de inves�mentos

2.2.2 Medidas de caráter ﬁscal
A) Usar a polí�ca ﬁscal para es�mular crescimento e inves�mento
O crescimento histórico brasileiro é baixo. Precisamos melhorar
nosso potencial de crescimento. Nossa economia não deve seguir
travada. A poupança interna é baixa, o que limita severamente
a capacidade de inves�mento e temos ainda problemas como
a baixa qualidade da educação, o que produz , em decorrência,
mão-de-obra de baixa produ�vidade. O ritmo de criação e absorção
de tecnologia é pobre. A infra-estrutura é deﬁciente. Os serviços
públicos são de baixa qualidade. As ins�tuições ainda são frágeis.
Em suma, os grandes fatores responsáveis pelo desenvolvimento
econômico e social são deﬁcientes.
A economia, no entanto, cresceu, a par�r de 2004, a taxas altas
para padrões brasileiros. Houve expansão ﬁscal, possível por uma
combinação de dois fatores favoráveis. O primeiro: a receita tributária
real cresce substancialmente acima do Produto Interno Bruto (PIB),
revelando uma elas�cidade bem superior à unidade, principalmente
na esfera federal. Segundo, o peso do serviço da dívida pública
reduziu-se, em parte, pela queda da taxa real de juro interna e, em
parte, pela eliminação da dívida externa líquida do setor público. Isso
permi�u que a relação Dívida-Produto Interno Bruto (PIB) caísse, o
que foi posi�vo para a economia brasileira.
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Alguns números agregados ajudam a
compreender a expansão ﬁscal dos úl�mos
É recomendável
sete anos. A carga tributária saiu de 31,9%
aumentar a
do Produto Interno Bruto (PIB) em 2001,
poupança do setor úl�mo ano do governo antecedente,
e a�ngiu 36,6% em 2008. No mesmo
público por meio
período, o serviço da dívida pública caiu de
de uma contração
7,4% para 5,6% do Produto Interno Bruto
(PIB). Portanto, o aumento dos recursos
ﬁscal
disponíveis ao setor público foi de 6,5
pontos percentuais do Produto Interno
Bruto (PIB) (4,7 do aumento da receita, mais 1,8 da redução da
despesa ﬁnanceira).
Como o aumento do inves�mento público foi de apenas um ponto
percentual, as despesas primárias do setor público aumentaram
5,5 pontos percentuais do Produto Interno Bruto (PIB) no intervalo
considerado. Essas despesas são de duas ordens: custeio da
administração pública e transferências (previdência e assistência
social e subsídios).
O Brasil tem uma poupança interna baixa, da ordem de 18% do
Produto Interno Bruto (PIB), totalmente produzida pelo setor privado.
Dadas as oportunidades de inves�mento rentável que existem
– basta citar os setores de infra-estrutura – parte dessa demanda
de inves�mento não se realiza, por conta da escassez de poupança.
Assim, a expansão ﬁscal (aumento de despesa corrente) tende a
produzir esfriamento no mercado de crédito, racionando ainda mais
os recursos para o inves�mento privado, aumentando a taxa real de
juro e reduzindo o crescimento potencial da economia.
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É recomendável, neste caso, tentar aumentar a poupança do setor
público, por meio de uma contração ﬁscal (redução real de despesas
correntes), realizando um aquecimento no mercado de crédito, ou seja,
abrindo espaço para que um maior volume de inves�mento (público e
privado) possa ser realizado.

Ao mesmo tempo, uma polí�ca ﬁscal contracionista reduziria o
arrocho monetário essencial para manter a taxa de inﬂação dentro da
meta e permi�ria taxas reais de juros menores no mercado ﬁnanceiro.
Uma combinação de polí�cas ﬁscal e monetária desse �po vem
sendo proposta nos úl�mos anos por vários especialistas. Com a crise
ﬁnanceira mundial, a medida tornou-se mais necessária para manter a
máxima taxa possível de crescimento com estabilidade da inﬂação.
A seguir, apresentamos algumas propostas de ações de polí�ca ﬁscal
para enfrentar a crise.
B) Propostas para reduzir o custo do inves�mento
Isentar da tributação indireta todos os inves�mentos em a�vo
permanente (bens de capital nacionais, bens de capital importados
e construção civil não-residencial), desonerando-os totalmente de
Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS), Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Se as alíquotas desses
tributos não forem reduzidas para zero, os créditos correspondentes
devem ser imediata e integralmente u�lizados pelo inves�dor, sem
parcelamento. É claro que a isenção do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços é de competência estadual e seria
mais bem tratada no âmbito da reforma tributária. Contudo, nesse
ambiente de crise, cabe à União coordenar esforços emergenciais
com estados e municípios, estabelecendo inclusive mecanismos
compensatórios para as perdas de receitas nas unidades da federação,
visando à completa desoneração dos inves�mentos.
O custo excessivo do capital, derivado dos juros elevados e dos
elevados custos dos encargos sociais sobre o trabalho empregado na
produção dos bens de capital e da construção civil, deve ser neutralizado
pela concessão temporária de um Crédito Fiscal para Inves�mento
(CFI). Essa forma de incen�vo aos inves�mentos é u�lizada por países
como o Canadá e por muitos estados dos Estados Unidos. Propõe-se
que, no caso brasileiro, ele seja concedido nas seguintes condições:
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Para manter a
neutralidade
do incen�vo
entre setores
a alíquota do
INSS deve ser
reduzida

a) as empresas privadas que
realizarem inves�mentos em máquinas,
equipamentos, construção não-residencial
e pesquisa e desenvolvimento (P&D), nos
próximos três anos, poderão deduzir 12%
do valor do inves�mento do seu imposto de
renda a pagar;
b) a dedução anual é limitada a 50%
do imposto de renda devido pela empresa;

c) o saldo de inves�mento incen�vado
não aba�do no primeiro ano é transferido
para os anos seguintes, até que todo ele seja contemplado, limitado
ao prazo de 10 anos.
Esse incen�vo ao inves�mento não se confunde nem subs�tui a
depreciação dos a�vos imobilizados para apuração do Imposto de
Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ). Com essa medida, o custo do
inves�mento se reduz de 10% a 12%, e a taxa de retorno do capital se
eleva de 11% a 14%.
Para manter a neutralidade do incen�vo entre setores de
diferentes intensidades de capital, a alíquota da contribuição patronal
ao Ins�tuto Nacional do Seguro Social (INSS) deve ser reduzida de
20% para 6% da folha de pagamentos dos empregados adicionais (em
relação ao estoque de empregados existentes antes do inves�mento)
contratados pelo beneﬁciário do Crédito Fiscal para Inves�mento
(CFI). Tal redução deve ser dada pelo mesmo prazo em que o Crédito
Fiscal para Inves�mento (CFI) es�ver em vigor (no máximo 10 anos).
Tal medida reduz o custo do trabalho em 11%, mantendo inalterado
o preço rela�vo capital/trabalho.
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A renúncia ﬁscal envolvida nos incen�vos propostos poderá
ser compensada, ao longo do tempo, pelo aumento da receita de
impostos sobre a produção gerada pelos novos inves�mentos.

Es�ma-se que, com os parâmetros sugeridos, o montante da
renúncia fiscal do Crédito Fiscal para Investimento (CFI) alcançaria
R$ 17 bilhões anuais, mas seus efeitos sobre o crescimento
econômico são apreciáveis.
Não se recomenda implantar polí�cas industriais setoriais
e discriminatórias. Uma Polí�ca Industrial Horizontal deveria ser
priorizada para dar condições favoráveis de inves�mento para todos
os setores e possibilitar que naqueles em que o país tem vantagens
compara�vas cresçam mais rapidamente.
Políticas que desonerem de tributos o investimento, que
ampliem as linhas de crédito para a produção e a exportação e que
promovam as exportações (marketing internacional e formação de
marcas no exterior), sem discriminar setores, na nossa avaliação,
seriam mais eficientes.
Dilatação dos prazos para recolhimento de impostos federais.
As empresas, a critério de cada uma, poderão postergar em até 12
meses o recolhimento dos impostos indiretos federais [Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), Programa de Integração Social (PIS)], ao
custo da taxa Selic.
No momento em que o crédito bancário está difícil e seletivo,
esta proposta pretende dar acesso imediato a capital de giro
às empresas, a uma taxa de juro
bem menor (hoje de 11,25% ao
ano) do que a cobrada pelos
bancos (média de 30% ao ano)
Não se recomenda
e, ao mesmo tempo, sem causar
implantar polí�cas
prejuízo ao governo. O valor
industriais setoriais e
dos impostos postergados será
discriminatórias
pago em 12 parcelas mensais,
vencíveis a partir do último
mês do parcelamento. A queda
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da arrecadação pelo período do programa será coberta por dívida
pública, porém sem ônus para o governo, que cobrará a taxa Selic
sobre o valor postergado.
C)

Mais detalhes sobre o custo elevado dos inves�mentos no Brasil

Desde os anos 80, o custo real dos inves�mentos vem aumentando.
Entre 1988 e 2008, o preço médio das máquinas e equipamentos
nacionais, descontada a inﬂação, aumentou 33%. O crescimento
dos custos das máquinas e equipamentos nacionais, bem como da
construção civil, tem como causas principais o aumento dos juros e
dos impostos. Juros elevados têm forte impacto sobre os custos por
causa do longo prazo de produção dos bens desses setores, período
durante o qual o custo ﬁnanceiro dos estoques se acumula.
Calcula-se que, na produção
de um equipamento
Desde os anos 80, o custo
elaborado numa cadeia de
real dos investimentos
oito etapas, desde a extravem aumentando
ção do minério até a máquina instalada numa fábrica, cada ponto percentual de juros reais ao mês aumenta o custo ﬁnal
em 8%, rela�vamente à situação em que a taxa real de juros seja nula.
Em contrapartida, o aumento da carga tributária observada nos
últimos vinte anos se fez especialmente com tributos em cascata
(incidentes sobre o faturamento ou sobre a movimentação
financeira), recaindo sobre bens de consumo tanto quanto
sobre bens de produção, onerando especialmente as longas
cadeias produtivas.
Além disso, ao contrário de muitos outros países que isentam os
bens de capital (como os Estados Unidos) ou permitem a utilização
dos créditos de impostos sobre o valor adicionado (como na
Alemanha, Japão, Grã-Bretanha, Itália e França), no Brasil os bens de
capital são tributados pelo Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI). O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de
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Serviços (ICMS), embora dê direito a crédito ao adquirente do bem
de capital, reconhece tal crédito em 48 parcelas mensais, tempo
em que o benefício da isenção é anulado pelo custo financeiro
do adiamento da recuperação do imposto. Adicionalmente,
apesar de a inflação acumulada, a partir de 1996, chegar aos três
dígitos, o valor do ativo permanente e do patrimônio líquido das
empresas não é corrigido para fins de apuração do imposto de
renda, levando a tributação a ser aleatoriamente maior ou menor
do que a devida, com prejuízo não apenas da transparência, mas
do resultado econômico das empresas.
Custos maiores do capital físico reduzem a rentabilidade dos
investimentos, e as elevadas taxas de juros praticadas no Brasil,
nos últimos 15 anos, são maiores do que o retorno da maioria do
capital aplicado na atividade produtiva, naquelas circunstâncias.
Esses são fatores que inviabilizam muitos investimentos e precisam
ser eliminados ou neutralizados para que as oportunidades criadas
pela integração do Brasil ao mercado internacional resultem em
estímulo à atividade privada.
O Crédito Fiscal para Investimento (CFI), sugerido acima, é uma
resposta transitória a esses problemas. Para reduzir o custo dos
investimentos, não basta a isenção dos tributos indiretos, porque
ainda permanece o efeito dos juros elevados e da ausência de
correção monetária dos balanços contábeis, além dos altos custos
dos encargos sociais sobre o trabalho empregado na produção dos
bens de capital e na construção civil.
Esses custos podem ser atenuados pela criação do Crédito
Fiscal para Investimento no âmbito do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), equivalente a 12% do investimento realizado
nos próximos três anos por qualquer empresa privada em
máquinas, equipamentos, construção não-residencial e Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D). Propõe-se que, no ano em que o
investimento for realizado, a parcela incentivada desse gasto seja
abatida do lucro tributável apurado, até o limite de 50% do imposto
de renda devido; o saldo de investimento incentivado a abater
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seria transferido para o ano seguinte, até que todo o investimento
incentivado fosse contemplado, limitado ao prazo de 10 anos.
Ao mesmo tempo em que essa medida for implementada, todo
o novo incentivo de caráter fiscal concedido pelos estados e municípios deve ser proibido. Além de estancar a guerra fiscal que
está enfraquecendo as finanças estaduais, o incentivo proposto é
neutro quanto a atividades, localização regional ou destino final
da produção gerada pelo investimento, retirando uma distorção
importante, que tem levado à
Todo o novo incen�vo de
perda de eficiência e impedicaráter ﬁscal deve
do o crescimento da produtiser proibido
vidade do capital no Brasil.
A redução no custo do capital proporcionada pelo Crédito
Fiscal para Investimento (CFI) pode estimular diferencialmente
as atividades mais intensivas em capital, se não houver uma
compensação no custo da mão-de-obra que reequilibre o preço
relativo entre esses fatores de produção. Considerando que o
mercado ajusta os encargos trabalhistas [Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), 13º salário, adicional de férias, etc]
sobram correções apenas para as contribuições patronais ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Essas contribuições
alcançam 27,8% da folha de pagamentos. Propõe-se que,
no emprego adicional (em relação ao estoque existente de
empregados antes do investimento) gerado pelo beneficiário do
Crédito Fiscal para Investimento (CFI), a alíquota da contribuição
patronal ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja reduzida
pelo mesmo prazo em que o crédito fiscal ao investimento estiver
em vigor (no máximo 10 anos). Tal medida reduziria o custo do
trabalho, mantendo inalterado o preço relativo capital/trabalho.
D) A questão das transferências a estados e municípios
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Um subproduto da queda da a�vidade econômica é a diminuição
dos repasses federais no âmbito do Fundo de Par�cipação de
Estados (FPE) e dos Municípios (FPM). A queda da receita tem sido

aguda nos municípios menores, com pouca ou nenhuma capacidade
de geração de receita própria e, por isso mesmo, são eles os mais
dependentes dos recursos provenientes do Orçamento federal.
Como se sabe, o Fundo de Par�cipação de Estados (FPE) e o
Fundo de Par�cipação dos Municípios (FPM) (assim como os demais
fundos cons�tucionais) são alimentados com recursos do Imposto
de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Ocorre
que o retrocesso econômico tem afetado a receita pública em todos
os níveis de governo. Na esfera federal, nos primeiros dois meses
de 2009, no cotejo com o mesmo período do ano passado, a receita
líquida total caiu quase 9% em termos reais.
Este desempenho é resultado não só do efeito da menor
atividade econômica, como também das desonerações tributárias
em série, promovidas pelo governo, que beneficiaram setores
específicos da economia com redução das alíquotas do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), a exemplo de automóveis,
construção civil e produtos da linha branca.
De janeiro a março deste ano, em comparação com o mesmo
período de 2008, os ingressos de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) retrocederam 28% e de Imposto de Renda
(IR), 4,6%, em termos reais (ver primeiro painel da Figura 9).
Em decorrência, as transferências para estados e municípios
recuaram quase 9% no primeiro bimestre de 2009, frente a
igual período do ano passado, perda que se tem mostrado
progressivamente maior (ver segundo painel da Figura 9).
Além disso, a arrecadação de Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) – tributo estadual
também compartilhado com os municípios – recuou cerca de 4%
em termos reais na comparação do primeiro bimestre deste ano
contra o mesmo período de 2008.
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Segundo a Confederação Nacional de Municípios, o volume de
recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) caiu 6,5%
de janeiro a março de 2009 no cotejo com igual período do ano
passado. O decréscimo tem-se intensificado na comparação mês a
mês, em relação a 2008: -1% em janeiro, -5% em fevereiro e -15%
em março.

Figura 9
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De acordo com o Perfil e Evolução das Finanças Municipais, produzido pela Secretaria do Tesouro Nacional, a primeira fonte de
receita consiste na base de arrecadação própria dos municípios
[Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre Serviços (ISS)], e sua importância é diretamente proporcional ao porte
do município [população e Produto Interno Bruto (PIB)].
A segunda tem sua distribuição definida pela contribuição de
cada município à formação do valor adicionado fiscal, variável relacionada ao Produto Interno Bruto (PIB).

30.0

-20.0

O Quadro 1 fornece a participação das fontes de receita de uma
amostra de 5.174 municípios segundo dois critérios: (i) tamanho
da população e (ii) tamanho do Produto Interno Bruto (PIB). As
fontes de receita consideradas são as receitas tributárias, as receitas de transferência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços (ICMS) e os ingressos provenientes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Notamos que a participação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios na receita dos municípios é de mais de 50%
naqueles com menor população e de quase 71% nos municípios
com menor Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, com capacidade
limitada de obtenção de recursos em suas comunidades.
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Quadro 1 - Distribuição das receitas dos municípios
Grupos de População (2000)
POP > 1.000.000
1.000.000>POP>300.000
300.000>POP>50.000
POP>50.000
Total
Grupos de PIB 2000
PIB > 4.000 milhões
4.000>PIB>500 milhões
500.000>PIB>50 milhões
PIB>50 milhões
Total

No
municípios

População
2000

trib +
ICMS

32.279.841
25.685.499
46.173.357
58.078.165
162.216.862

94,2
86,5
73,3
47,1
71,5

Par�cipação na receita
Trib
FPM
ICMS
59,8
5,8
34,4
38,6
13,6
47,8
27,3
26,7
46,0
10,6
52,9
36,5
31,6
28,5
39,9

População
No
2000
municípios
35 42.218.814
253 43.921.816
1.514 46.167.701
3.372 29.908.531
5.174 162.216.862

trib +
ICMS
94,1
79,0
59,4
29,1
71,5

Par�cipação na receita
Trib
FPM
ICMS
53,2
5,9
41,0
33,3
21,0
45,7
17,3
40,6
42,1
4,1
70,9
25,1
31,6
28,5
39,9

12
53
447
4.662
5.174

Fonte: Perﬁl e Evolução das Finanças Municipais, STN.

Deduz-se, portanto, que a queda das transferências via Fundo de
Par�cipação dos Municípios (FPM) tende a prejudicar mais proporcionalmente os municípios mais pobres. Em alguns casos, parte das
agruras dos prefeitos pode ser resultado de aumentos sem critério
de gastos permanentes ocorrido no período de vacas gordas, quando
tanto as transferências federais quanto a arrecadação própria cresceram expressivamente, e é natural que os mandatários arquem com as
conseqüências destes atos, procurando adequar seus orçamentos à
nova realidade da economia. No entanto, é fato que parte da queda
das receitas compar�lhadas é proveniente da polí�ca de desoneração do governo federal e, portanto, é justo que estes recursos sejam
devidamente repostos.
2.2.3 Redução do preço dos combus�veis
Finalmente uma sugestão de caráter transitório, mas importante
para reduzir, especialmente o custo de produção das empresas nesse
momento de crise, qual seja a queda do preço dos combus�veis,
especialmente diesel e gás natural.
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No Brasil, os preços ao consumidor da gasolina e do diesel
superam os pra�cados no mercado norte-americano em 25% e
22,4%, respec�vamente. Há pouco tempo, tais números estavam
acima dos 30%.
A Petrobras alega que os preços nas reﬁnarias não subiram na
época do petróleo caro e, portanto, jus�ﬁca-se não caírem agora. Este
argumento não faz muito sen�do em economia, dado que as decisões
são tomadas na margem, ou seja, eventuais economias decorrentes
do não-aumento dos combus�veis no passado já foram incorporadas
nos custos e nas receitas das empresas (por exemplo, na forma de
menores reajustes de seus preços).
Mais importante, no momento de crise, é garan�r a compe�ção das
empresas brasileiras (para não falar dos consumidores ﬁnais.). Outro
argumento também levantado é de que a queda do preço da gasolina
prejudicaria o setor sucroalcooleiro, pela perda de compe�ção do
álcool como combus�vel dos veículos leves. Essa alegação também
não se sustenta.
O governo poderia reduzir a gasolina respeitando o preço de paridade
de eﬁciência entre os dois combus�veis, ou u�lizar a Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) como mecanismo para
manter tal paridade. Ademais, tal jus�ﬁca�va não se aplica no caso do
diesel de consumo industrial e no transporte pesado.
Com relação ao gás natural a situação é mais grave. Seu preço
no Brasil tornou-se um dos mais caros do mundo. Em São Paulo,
para a indústria, está cotado a U$ 12,36 por milhão de BTU, frente
a U$ 5,30 nos Estado Unidos, U$ 6,50 em vários países europeus e
U$ 4,70 no México.
Cerca de 40% do preço do produto, segundo a Petrobras, des�nase à expansão da infra-estrutura do gás natural no país e serve para
ﬁnanciar tais inves�mentos. A ﬁxação desse montante do preço é
considerada uma caixa-preta pelos usuários mais intensos do produto
e impera a total falta de transparência.
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Mesmo aceitando-se a justificativa da Petrobras, há um sério
problema econômico com o argumento. Não se pode onerar os
atuais consumidores inteiramente pelos custos de investimentos
que possuem vida longa e que, portanto, beneficiarão também
gerações futuras. Para isso deve funcionar o mercado de crédito,
com as tarifas amortecendo o serviço da dívida ao longo da vida
útil do investimento.
Medida: revisão da polí�ca rela�va à ﬁxação do
preço do gás natural no Brasil
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3.1

Os gargalos para a retomada do
crescimento

Como se sabe, o Brasil, nos úl�mos vinte anos, tem apresentado
baixo crescimento da renda per capita e modesta redução da
desigualdade.
É importante notar que, mesmo quando a comparação é feita
com outras economias denominadas emergentes, os resultados são
bastante desalentadores.
A realidade dos dados aponta para duas décadas perdidas quando
o tema é crescimento: a primeira – nos anos 80 – por conta de
uma seqüência de polí�cas econômicas e de planos heterodoxos
malogrados; a segunda – nos anos 90 – devido, em primeiro lugar, à
premência ao combate inﬂacionário que desviou o foco das questões
estruturais de longo prazo e, em segundo lugar, à grande sucessão de
crises econômicas desde o colapso mexicano em 1994.
Os primeiros anos da atual década foram marcados novamente
por choques nega�vos sobre
a economia, tanto de origem
O Brasil, nos úl�mos vinte
externa,
como
interna.
anos, tem apresentado baixo
Depois de um período de
crescimento da renda
boom impulsionado em parte
per capta
pelas importantes reformas
estruturais empreendidas na
administração anterior e, em
grande medida, pelos efeitos posi�vos do exuberante crescimento
mundial, nos deparamos novamente em nova crise econômica de
grandes proporções.
As medidas de curto prazo para debelar ou, no mínimo, arrefecer
os impactos dessa crise sobre a economia brasileira foram discu�das
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na primeira parte deste trabalho. Agora desenvolveremos de forma
resumida algumas sugestões de polí�ca econômica visando a restaurar
o crescimento econômico sustentado.
Chegou deﬁni�vamente o momento de centrar as energias na
agenda do crescimento sustentado com distribuição de renda. Após
superarmos os fantasmas da alta inﬂação e do desequilíbrio externo,
com os adventos do Plano Real e do sistema de câmbio ﬂutuante,
resta-nos o mais importante: embarcarmos no trem do crescimento
con�nuado com distribuição de renda e geração de empregos.
Nossa abordagem metodológica para iden�ﬁcação dos gargalos ao
crescimento será a da “contabilidade” do crescimento.
Versa a teoria econômica que o desenvolvimento de longo prazo
é fruto de: (i) aumentos da produ�vidade total dos fatores (eﬁciência
econômica), (ii) acúmulo de capital �sico em forma de máquinas,
plantas e equipamentos, (iii) acúmulo de capital de infra-estrutura
básica (portos, estradas, ferrovias, etc) e (iv) incrementos de capital
humano de maior e melhor escolaridade na força de trabalho. São,
portanto, diferenças nestes fatores que explicam diferenças de renda
per capita entre os países.

desenvolvimento de nossa economia, quais sejam, os itens (iv), (iii), e
(i), em ordem decrescente de importância. Em poucas palavras, nossa
mão-de-obra é muito pouco qualiﬁcada, nossa infra-estrutura �sica
encontra-se em estado deplorável, e a produ�vidade total dos fatores
(ou grau de eﬁciência econômica) cresce a taxas muito modestas.
Este documento não é um programa de governo. Assim, a análise
detalhada de polí�cas de desenvolvimento e a formulação de
propostas vão muito além de seu escopo. As seções seguintes tratam,
de maneira sucinta, dos temas que nos parecem mais relevantes e
de alguns que não mereceram a devida atenção em outros estudos
sobre retomada do crescimento econômico.
Especial atenção foi dedicada às micropolí�cas de desenvolvimento,
destacando-se educação, microcrédito, apoio à micro e pequena
empresa e desenvolvimento tecnológico, áreas essenciais para o
aumento da produ�vidade dos fatores de produção.

No caso das comparações entre países mais avançados, as
disparidades de renda per capita devem-se eminentemente a
diferenças de produ�vidade e horas trabalhadas, dado que capital
humano e capital �sico pouco diferem neste grupo. Por exemplo,
enquanto a França é 30% mais pobre que os Estados Unidos por
conta de um elevado diferencial de horas trabalhadas (que se explica
inteiramente pelo diferencial de impostos sobre o trabalho), o Japão
é 30% mais pobre que os Estados Unidos devido a um alto diferencial
de produ�vidade.
Já no caso de economias pobres e emergentes, todos os fatores
previamente listados são potenciais candidatos na explicação do
gap de desenvolvimento. Neste trabalho, iden�ﬁcamos e propomos
reformas que aliviem os gargalos especíﬁcos que mais constrangem o
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3.2

Figura 10

A questão ﬁscal
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14.5

1997

Aqui não estamos falando só do tripé: lei de responsabilidade
fiscal, regime de metas de inflação e câmbio flutuante, mas também
do conjunto de reformas pró-mercado, como privatizações,
mudanças no tratamento ao capital estrangeiro e a quebra de
monopólios estatais) além do (2) forte crescimento da arrecadação
fiscal decorrente das elevações da carga de tributos.

15.0

1996

A redução do endividamento público observada nos últimos
anos deveu-se principalmente à combinação de dois conjuntos de
fatores: (1) diminuição expressiva da taxa real de juro em função
do amadurecimento das reformas macroeconômicas promovidas
no governo anterior.

15.5

1996

Este tema foi discutido na primeira parte do trabalho, mas ele
é fundamental na proposição de medidas de longo prazo. Apesar
de o país ter avançado satisfatoriamente na redução da relação
Dívida-Produto Interno Bruto (PIB), a política fiscal continua
trabalhando contra o crescimento econômico.

ano
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O corte de dispêndio público afeta a capacidade de crescimento
da economia de várias formas. A diminuição dos gastos inicialmente
gera uma rápida redução da dívida pública, o que provocaria uma
queda do prêmio de risco e, conseqüentemente, da taxa de juro
real da economia. Por conta disto, o investimento de boa qualidade
elevar-se-ia, e com ele a capacidade de crescimento do país.
Segundo, o sistema financeiro, que hoje vive às custas da
atividade de financiar o governo, precisaria redirecionar suas
atividades no sentido de conceder mais crédito ao setor privado,
selecionando bons projetos de investimento produtivo, o que seria
extremamente salutar para a produtividade global da economia.
Em uma segunda fase, após a redução significativa da dívida
pública, a diminuição dos gastos abriria possibilidade para a
redução dos tributos que hoje oneram demais as decisões de
investimento e de oferta de trabalho6, mas isso ainda não é tudo.
Um Estado mais eficiente poderia ser fiscalizado e auditado com
mais eficiência, evitando-se nichos de corrupção e de desperdício.
Finalmente, gastos menores e dívida mais baixa são âncoras
da estabilidade de longo prazo e, ao sinalizarem um ambiente
macroeconômico sem turbulências no futuro, podem aumentar o
apetite de investimento do setor privado.
Precisamos identificar, entre as despesas primárias, onde estão
os excessos para definir eventuais cortes sem prejudicar serviços
públicos essenciais à população. Especialistas em contas públicas
alegam que gastamos mal na área social e que devemos rediscutir
o pacto federativo para estabelecer competências dos Estados e
da União com dois objetivos: 1) evitar desperdício e 2) dar mais
eficiência ao gasto público.
6
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A nosso ver, seria mais interessante promover uma forte contração de gastos para apenas depois iniciar
uma redução mais gradual dos impostos. Um período de elevado superávit primário se faz necessário
para reduzir com rapidez o endividamento público.

3.3

Propostas para a polí�ca ﬁscal

A) Contenção do crescimento do gasto corrente
Tendo em vista a pouca ﬂexibilidade do orçamento público, não é
realista propor cortes expressivos do gasto corrente do governo. No
entanto, é necessário estabelecer normas para reduzir, gradualmente,
a par�cipação do gasto público corrente em relação ao Produto
Interno Bruto (PIB).
Uma medida seria, por exemplo, o congelamento dos gastos
correntes per capita em termos reais. Ou seja, tais despesas, pelo
menos no âmbito do governo federal, não poderiam crescer mais
do que a soma das taxas de inﬂação e de crescimento populacional.
Observe-se que não se está propondo corte de gastos. A idéia é tãosó estabelecer limites para a expansão deles.
O governo con�nuaria gastando, nos próximos anos, o mesmo
valor real por habitante que gasta hoje. Uma vez que superada a crise,
o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro tende a crescer próximo ao
seu potencial (algo em torno de 4,5% a.a.) e o fato de o crescimento
populacional está em torno de 1,12% a.a., a
aplicação de tal norma por oito anos (dois
Não está se
mandatos presidenciais), por exemplo, faria
propondo
com que a relação gasto corrente da União/
corte de
Produto Interno Bruto (PIB) caísse dos atuais
17% para apenas 13% do Produto Interno
gastos. A idéia
Bruto (PIB). Man�da constante a carga
é estabelecer
tributária (o que é um ponto que se deve
limites para
discu�r), o Governo Federal aumentaria
a expansão
sua capacidade de inves�mento dos atuais
deles
1% do Produto Interno Bruto (PIB) para 5%
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do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, um incremento de R$ 124
bilhões de reais a preços de hoje.

3.4 O fortalecimento das ins�tuições

B) Redução da rigidez do orçamento público
A aplicação compulsória dos recursos tributários gera sérias
diﬁculdades. A principal é o congelamento das prioridades que, com
o passar do tempo, pode mudar.
Atualmente é essencial retomar os inves�mentos em infraestrutura e reduzir mais velozmente o endividamento do governo de
modo a possibilitar uma redução mais acentuada do juro real, porém
a diﬁculdade está em indicar de onde se remanejarão os recursos
para atacar estas duas prioridades, dada tamanha rigidez.
É bem verdade que existe um bene�cio relevante na decisão
de vincular parte da receita, qual seja, manter certas rubricas,
fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de longo prazo,
talvez poli�camente pouco rentáveis no curto prazo, “protegidas” dos
caprichos do governante da vez.
É por este mo�vo que não defendemos a ex�nção total das
vinculações; apenas sugerimos que elas sejam menos draconianas
para tornar o orçamento público mais ﬂexível.
Uma forma inteligente para reduzir o grau de engessamento do
orçamento público é vincular recursos não a rubricas de despesas
especíﬁcas, e sim a programas, com a imposição de metas e sistemas
de avaliação. Isso conferiria maior eﬁciência ao gasto público, ao
permi�r que os recursos escassos sejam direcionados para áreas de
maior retorno social.
Esta vinculação programas seria implantada gradualmente,
procedendo-se simultaneamente ao aumento gradual da
Desvinculação de Recursos da União (DRU), de forma a não prejudicar
o montante de recursos des�nados a gastos essenciais, tais como
educação e saúde.
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As propostas para promover o crescimento econômico de longo
prazo têm dado ênfase à necessidade de aumentar expressivamente
a taxa de crescimento da formação bruta de capital ﬁxo.
É evidente que para crescer mais o país precisa inves�r mais, e isso
tem sido repe�do ao longo deste trabalho. No entanto, não se pode
focar apenas este fator do crescimento.
É fundamental aumentar a produ�vidade dos fatores de produção
e isto depende de várias ações, desde a melhora da qualidade de
ensino até a construção de ins�tuições fortes que forneçam segurança
para o empreendimento privado.
Por conta da importância primordial da produ�vidade na determinação do crescimento de longo prazo, uma vasta agenda de pesquisa
econômica busca compreender os determinantes da produ�vidade
total dos fatores, e trabalhos já clássicos demonstram que esta depende fundamentalmente da qualidade das ins�tuições do país.
Mas o que são ins�tuições? Uma deﬁnição intui�va é a de que
ins�tuições são as “regras do jogo” de um sistema capitalista. O
arcabouço ins�tucional de um país, quando de boa qualidade, facilita
e diminui as incertezas dos par�cipantes deste “jogo”, além de garan�r
condições mínimas para que todos par�cipem do mesmo.
No entanto, quando o arcabouço ins�tucional de um país é de má
qualidade, ele adiciona ao sempre presente risco do jogo capitalista
outros dois riscos deletérios ao inves�mento: o de expropriação por
parte do governo (“ingerência do príncipe”), e o de expropriação por
parte de outro agente privado.
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O Brasil busca o aprimoramento ins�tucional e avançar nesse
processo deve ser uma prioridade de todos. A seguir algumas
propostas nessa direção:
A) Fortalecer as agências reguladoras:
Como se sabe, o Brasil carece em extremo de uma infra-estrutura
econômica (portos, rodovias, energia) que torne mais rentável
e produ�vo o inves�mento privado. O setor privado ainda não
preencheu esta lacuna deixada pelo
governo. Precisamos mudar esta
É preciso garan�r a
lógica. Esta seria, aliás, a grande função
segurança jurídica
das chamadas Agências Reguladoras,
desenhadas
na
administração
anterior. Não há mágicas que façam os agentes privados inves�rem
vultosos montantes de recursos na recuperação da infra-estrutura
do país. Para tal é preciso garan�r a segurança jurídica e diminuir os
riscos futuros.
B) Respeito ao direito de propriedade
A evidência empírica recente demonstra que países de origem
legal francesa (código Napoleônico) protegem menos os direitos
de propriedade privados que os de origem inglesa (Common Law).
Conseqüentemente, as primeiras economias, nas quais nos incluímos,
desenvolvem menos seus sistemas ﬁnanceiros e, na falta de um
mercado de crédito que desempenhe com destreza a tarefa de alocar
recursos escassos na economia, crescem a taxas mais baixas (tudo o
mais constante, obviamente).
Exemplos em que a baixa garan�a dos direitos de propriedade
compromete o bom funcionamento dos mercados e a saída deste
imbróglio passa necessariamente por medidas legisla�vas e pela
mudança do viés an�credor do Judiciário. Além disso, é necessário
fazer cumprir a lei já existente, na defesa do direito de propriedade.
Especial atenção deve ser dada também à proteção do direito de
propriedade nos poderes Execu�vo, Legisla�vo e Judiciário.
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C) Outorgar independência legal ao Banco Central
Um dos entraves ao crescimento de nossa economia encontra-se
nos ainda altos patamares de juro real pra�cados, juros que só estão
declinando para níveis historicamente baixos em função da crise
econômica, mas que muito provavelmente terão de voltar a subir,
assim que tal crise seja superada.
Há muitas possíveis causas para que o juro real de equilíbrio (o
chamado juro neutro) seja alto no Brasil. Gasto público elevado, excesso
de crédito direcionado, falta de garan�a do credor, assimetria de
informação, tributação de operações ﬁnanceiras, entraves estruturais
que tornam baixa a capacidade de resposta da oferta agregada a
crescimentos da demanda, entre outros, são alguns dos mo�vos
geralmente apontados.
Aqui nos interessa par�cularmente a questão da credibilidade da
autoridade monetária. O juro real tende a ser mais baixo quando os
agentes econômicos, de modo geral, acreditam fortemente que a
autoridade monetária não voltará a ser, em algum período futuro e sob
qualquer hipótese, leniente com a inﬂação (como foi nos anos 70, 80 e
na primeira metade dos 90).
De fato, a sempre presente desconﬁança de que, por não ser
legalmente independente, esta poderá se prestar a promover expansões
monetárias populistas (que, vale dizer, beneﬁciam apenas o governante
da vez, deixando danos de longo prazo para a sociedade) gera um viés
para cima nas expecta�vas de inﬂação dos agentes e diﬁculta a queda
da inércia inﬂacionária (um sintoma direto da falta de credibilidade
an�inﬂacionária). É bem verdade que, correntemente, o Banco Central
do Brasil parece contar com boa dose de autonomia prá�ca, mas não
estando esta ﬁrmada em lei, como ocorre no lado ﬁscal, incertezas
quanto à reversão de rumos nunca serão plenamente dissipadas.
Mais uma vez, um aumento da credibilidade do Banco Central
resultante da formalização de sua independência operacional levaria
a queda nas expecta�vas de inﬂação futura e, conseqüentemente, na
disposição do setor privado de reajustar preços (inﬂação presente).
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Uma inﬂação esperada mais baixa, a seu turno, permi�ria uma
taxa real de juros mais modesta, sendo este o grande bene�cio de
tornar o Banco Central independente por lei. Note-se que falamos de
independência de instrumentos, isto é, não propomos que a própria
autoridade monetária decida a meta de inﬂação ideal, mas apenas
que, deﬁnido este obje�vo, ela esteja isolada de qualquer �po de
pressão polí�ca para poder cumprir com maior credibilidade a missão
a ela outorgada.
Concretamente, o projeto de independência seria composto
pelos seguintes itens: (i) os mandatos de diretores e presidente do
Banco Central seriam descasados dos do
execu�vo e teriam prazo de oito anos; (ii) a
decisão de subs�tuir o comando do BC antes
Uma inﬂação
do ﬁm dos mandatos (a ser tomada pelo Poder
esperada
Legisla�vo) só ocorreria se seu compromisso
mais baixa
an�inﬂacionário fosse descumprido sem
permi�ria
jus�ﬁca�va plausível, ou por mo�vos de crime
administra�vo; (iii) o único obje�vo do Banco
uma taxa real
Central, determinado por lei, seria o de manter
de juros mais
a inﬂação no intervalo da meta [deﬁnida pelo
modesta
Conselho Monetário Nacional (CMN)].
D)

Melhorar o ambiente de negócios

Parte fundamental do processo de desenvolvimento econômico
depende das empresas privadas. Elas empregam a maioria dos
trabalhadores no Brasil (76%) e no mundo (90%); são responsáveis pela
maior parte dos inves�mentos, dos tributos coletados pelo Estado e
dos produtos e serviços consumidos pela população; dão dinamismo
ao sistema econômico ao buscarem constantemente incrementar
suas técnicas de produção e gerenciamento de negócios.
A maximização de lucros é o obje�vo essencial das empresas.
Suas decisões são tomadas visando, em úl�ma instância, alcançar tal
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obje�vo. Portanto, quanto melhores forem suas perspec�vas de lucro,
maiores serão os inves�mentos em capital �sico e humano e mais
amplo o esforço para melhorar a produ�vidade de suas operações. O
resultado ﬁnal é o desenvolvimento econômico.
As perspectivas de lucro, por sua vez, dependem da conjuntura
econômica, da situação do setor em que a empresa está inserida, e
de sua própria competência na gestão dos negócios. Subordinamse também ao ambiente de negócios predominante no país em
que as empresas atuam. Com relação aos primeiros fatores, o
setor público pouco pode fazer, a não ser manter a estabilidade
macroeconômica. Contudo, a ação governamental tem efeitos
diretos sobre o ambiente de negócios e melhorá-lo é um objetivo
que deve ser perseguido com afinco.
Segundo a definição do Banco Mundial, o ambiente de negócios
é formado por um conjunto de fatores locais que influenciam
as oportunidades e os incentivos para que as empresa invistam
na ampliação do capital físico e humano e busquem aumentar
a produtividade de suas operações. A atuação governamental
afeta o ambiente de negócios na medida em que interfere nos
custos e riscos envolvidos na atividade empresarial ao mesmo
tempo em que pode estabelecer barreiras indesejáveis à
competição entre as empresas.
A melhora do ambiente de negócios envolve os seguintes aspectos:
Estabilidade e segurança
Para que possam desenvolver plenamente seus negócios, as
empresas necessitam mais do que condições mínimas de estabilidade
econômica e polí�ca.
Já nos referimos à necessidade de reforçar o direito de
propriedade como condição para o fortalecimento das ins�tuições e
o da produ�vidade. Voltamos ao ponto aqui ao propor medidas para
melhorar o ambiente de negócios para as empresas.
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É preciso que o empresário empreendedor tenha garan�do o
direito de propriedade sobre bens tangíveis e intangíveis.
A garan�a do direito de propriedade perante outros agentes
privados e perante o setor público assegura que as empresas
poderão receber de maneira integral a compensação pelos seus
inves�mentos.
Quanto melhor a proteção ao direito de propriedade, mais robusta
será a relação entre o esforço de inves�mento das empresas e a
recompensa, ob�da sob a forma de aumento da lucra�vidade.
Segundo o Banco Mundial, estudos em diversos países indicam que
quanto maior for a segurança em torno da proteção à propriedade,
mais rápido será o crescimento do país.
A garan�a do direito de propriedade requer ações no sen�do de:

Crédito
O mercado ﬁnanceiro tem papel fundamental no desenvolvimento
econômico. Cabe a ele promover a ligação entre a poupança dos
inves�dores e o crédito concedido às empresas, para que possam
ampliar sua capacidade produ�va. Contudo, para que esse processo
funcione a contento, é necessário:

(a) melhorar e ampliar o registro formal dos imóveis rurais e urbanos;

a) que os direitos de propriedade sejam respeitados;

(b) garan�r o cumprimento dos contratos;

b) que a Jus�ça faça com que os contratos sejam cumpridos;

(c) reduzir os níveis de criminalidade e violência urbana;
(d) ex�nguir a possibilidade de que propriedades privadas de
qualquer �po sejam expropriadas pelo poder público sem a devida
indenização.
Regulação e tributação
Há virtual consenso entre os economistas que a intervenção do
governo no campo econômico é jus�ﬁcável quando ocorre para
compensar falhas de mercado derivadas de fenômenos como
a assimetria de informações ou o monopólio natural. Nesses
casos, a intervenção por meio da regulação das a�vidades desses
mercados deve visar ao aumento da compe��vidade e à proteção
dos consumidores. Entretanto, sempre que a regulação caminha no
sen�do inverso, ou seja, de restringir a compe��vidade, ela prejudica
o ambiente de negócios.
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Os inves�mentos privados também são nega�vamente afetados
quando há instabilidade no sistema de regulação governamental e
quando este se sujeita a pressões polí�co-par�dárias indevidas. A
combinação entre a instabilidade das regras e a subordinação de
agências reguladoras a interesses polí�co-par�dários aumenta o risco
e a incerteza para os inves�mentos. Da mesma forma, uma estrutura
tributária ineﬁciente irá favorecer a ampliação do setor informal e
impor às empresas do setor formal exagerada carga tributária.

c) que o volume de crédito compulsório ou subsidiado seja o
menor possível;
d) que haja sistema conﬁável de informações sobre o histórico de
crédito das empresas e das pessoas �sicas;
e) que não existam barreiras à compe�ção entre as ins�tuições
ﬁnanceiras existentes no mercado.
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3.5 Profunda revisão da polí�ca educacional

Proposta: Ensino fundamental deve ser prioridade nacional

3.5.1 Diagnós�co
Temos promovido seminários e debates sobre os diferentes
níveis do sistema educacional. Na nossa avaliação, cumpre atribuir
prioridade ao ensino fundamental. Se não contamos com uma Escola
Fundamental de boa qualidade, todo o edi�cio educacional estará
permanentemente ameaçado de ruir.
Por isso, cumpre-nos convencer os demais par�dos, a opinião
pública, a nós mesmos e a todos, enﬁm, de que não conseguiremos
dar qualquer passo signiﬁca�vo para corrigir distorções na educação,
sem garan�r o acesso a um ensino fundamental de qualidade a todos
os brasileiros.
A questão primordial da educação fundamental concentra-se
na Escola e tem relação direta com a escolha de um bom diretor,
concordam os especialistas.
Naturalmente, não se trata de supor que o secretário estadual ou
o prefeito não sejam capazes de escolher um bom diretor de Escola,
mas de ter presente que se deve buscar o interesse e a par�cipação
da comunidade no processo.
A Escola tem de pertencer à comunidade para que a o processo
da educação fundamental tenha bom ﬂuxo. Para tanto, o diretor tem
que ser escolhido, de forma competente e sem improvisações, pelos
professores, alunos e pais.
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A primeira providência neste sen�do, segundo conﬁrmam
experiências bem-sucedidas em estados e municípios, é a realização
de cursos para a preparação dos candidatos a diretor de escola.
Embora o direito de concorrer possa ser assegurado a todos
os docentes, somente se apresentariam na disputa os melhores
colocados em um curso especíﬁco de preparação. É evidente que tal
inicia�va, por si só, não lhe facultará as qualidades exigidas para a
função, mas deve ser imposta como condição prévia.
Os pais, além da escolha do diretor, elegem representantes
para um Colegiado que, juntamente com a Secretária Estadual ou
Municipal, será incumbido da avaliação do diretor.
Progressivamente, o diretor deve assumir os diversos encargos
exercidos pelas Secretarias, inclusive a contratação de pessoal. Como
os professores precisam ser admi�dos por concurso público, este,
naturalmente, deve con�nuar a cargo das Secretarias.
A propósito, cumpre lembrar a importância dada ao diretor da
escola na Proposta Paideia, manifesto educacional lançado, em 1982,
por renomados educadores norte-americanos. Paideia é um conceito
que na Grécia an�ga signiﬁcava a educação plena do homem. Essa
palavra foi usada para dar �tulo ao manifesto educacional que reﬂete
o consenso das principais correntes educacionais norte-americanas.
Dedicado a John Dewey, defensor do desenvolvimento pleno das
idéias educacionais, A Proposta Paideia – um manifesto educacional
parte do reconhecimento de que o programa formulado pelos
educadores do início do século, no que se refere à universalização
do ensino fundamental, foi alcançado, mas obje�va fazer a escola
americana avançar na direção da qualidade.
Os que cursaram a escola fundamental, segundo a proposta,
devem estar capacitados para alcançar os seguintes obje�vos: 1°)
assegurar o desenvolvimento pessoal, mental, moral e espiritual; 2°)
tornar-se um cidadão pleno da República; e 3°) a ganhar a vida de
modo responsável e inteligente.
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A tenta�va de treiná-lo para um emprego especíﬁco é um atentado
às possibilidades individuais. Ao contrário disso, a escola deve facultar
as habilidades básicas que são comuns a todo �po de trabalho numa
sociedade desenvolvida.
A escola é uma comunidade. Não um distrito ou um sistema
escolar, nessa concepção. Por essa razão, o papel do diretor da escola
difere dos outros administradores, mas a escola necessita de líderes.
Seus assuntos internos e externos devem ser administrados dia após
dia, a cada momento.
A escola não é uma comunidade comum, como uma cidade ou um
estado. É uma comunidade devotada à aprendizagem e seus cidadãos
são os professores e os estudantes engajados nessa a�vidade. Deve
também incluir os pais, cuja cooperação com a escola é essencial ao
seu sucesso.
A função primordial do chefe da escola é ensinar e aprender.
Ele deve, portanto, administrar todos os outros assuntos de modo
que facilite essa a�vidadeprincipal. O que signiﬁca isso? Como isso
redeﬁne o papel do diretor na escola? A pessoa escolhida para essa
posição deve ser um professor competente e dedicado, com muita
experiência de sala de aula.
Não é suﬁciente para o diretor estar familiarizado como os
regulamentos administra�vos, ser perito em procedimento
burocrá�co, ou estar dotado de agudeza polí�ca, por mais importantes
que sejam tais qualiﬁcações.
O diretor deve ser, em primeiro lugar e acima de tudo, o que o
�tulo implica – o professor-chefe, o mestre, como é chamado nas
escolas par�culares, o líder dos outros professores que também
são denominados mestres. O importante é que o diretor lidere sua
comunidade escolar. Foi demonstrado, em repe�dos estudos, que
a qualidade do ensino e da aprendizagem existente numa escola é
amplamente determinada pela qualidade de tal líder.
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O diretor
deve ser a
autoridade e
ter o poder
de fazer valer
os padrões de
conduta

O líder educacional é raro. Duas condições parecem estar sempre relacionadas
com o desempenho do diretor. Uma é a
autoridade para contratar e demi�r professores (em consulta com representantes do
corpo docente e com observância do procedimento necessário, conforme estabelecido
pelas regras administra�vas e os regulamentos sindicais).

Como corolário, o diretor deve também ter voz – preferivelmente uma voz
de controle – quanto às nomeações e promoções, de modo que estas aconteçam de maneira adequada a
promover os objetivos educacionais da escola.
A segunda condição é a de que o diretor deve ser a autoridade e
ter o poder de fazer valer os padrões de conduta – aquela medida
de decoro e bom procedimento da parte do corpo discente que é
indispensável à aprendizagem e ao ensino.
Não é apenas necessário para o diretor ter tais poderes; é também
necessário para os pais reconhecerem a autoridade do diretor em
fazer valer as regras de conduta que tornam a comunidade escolar
um lugar seguro e sadio para aprender.
Ensino fundamental: prioridade nacional
Educação se dá nas escolas e, melhor dito, na sala de aula. O grande
desaﬁo, portanto, é melhorar a sala de aula, cuja operação depende,
em certa medida, dos diretores, mas sobretudo dos professores.
Há avanços consideráveis tanto na parte �sica como no
funcionamento da escola. A proporção de professores com cursos
superiores aumenta e cresce a pressão um ensino de boa qualidade
nas escolas públicas e privadas.
77

Os resultados brasileiros, medidos
por padrões internacionais, ainda são
muito ruins. Apesar dos avanços na
democratização do acesso à escola nos
últimos anos, o Brasil ainda apresenta um
enorme atraso educacional nos níveis de
ensino médio e fundamental.

O Brasil ainda
apresenta
atraso
educacional
nos níveis
de ensino
médio e
fundamental

Esse atraso se reﬂete tanto nos baixos
níveis de proﬁciência em Português e
Matemá�ca medidos domes�camente
pelo Ministério da Educação como no baixo
desempenho em relação a países similares,
de acordo o Programa Internacional de Avaliação de Alunos,
conduzido pela Organização para Cooperação de Desenvolvimento
Econômico (OCDE) para estudantes de 15 anos de idade.
Dos 57 países que par�ciparam da avaliação do Programa
Internacional de Avaliação de Alunos em 2006, o Brasil ﬁcou em 51ª
colocação na prova de leitura e 55ª lugar no exame de matemá�ca.
Na frente do Brasil ﬁcaram diversas nações em desenvolvimento, tal
como Tailândia, Indonésia e Colômbia.
Estudos mostram que quanto maior a vulnerabilidade social dos
alunos, maior é o desaﬁo de educá-los, pois a educação domiciliar
provida pela família é complementar à educação ob�da na escola. É
consensual na literatura que a educação dos pais, em par�cular da
mãe, explica grande parte do desempenho escolar das crianças.

Níveis alarmantes de atraso educacional também se veriﬁcam no
ensino médio. As taxas de abandono ao ﬁnal do ensino fundamental
ainda são altas, apesar da tendência de queda nos úl�mos anos.
Precisamos repensar a escola fundamental. Precisamos refrear
a ânsia de que tudo é importante e que tudo tem de ser incluído no
currículo para ser aprendido pelo aluno. Isso tem de ser subs�tuído por
competências que sirvam para operar inteligentemente no co�diano.
A primeira série de competências é ler, ler bem, entender o que
leu, ser capaz de transpor para o mundo real o que está escrito no
papel. A segunda série é usar números e quan�dades. Pesquisas na
Alemanha mostram que, na vida real, usam-se as quatro operações,
proporções, áreas, volumes, juros, tabelas, gráﬁcos e pouco mais.
Devemos, portanto, ensinar menos, ensinar melhor e concentrar o
ensino no que serve no mundo real.
O Brasil tem mais de 40 milhões de estudantes na escola. Precisamos
usar a tecnologia e a informá�ca para garan�r ensino melhor para
muitos e não o melhor ensino para poucos. Internet, TV, computador,
CD-Rom, DVD, tudo isso deve ser usado. É assim que está sendo feito
nos países desenvolvidos. Temos de apoiar o professor com os melhores
livros, as melhores pedagogias e as tecnologias. Tudo tem de ser feito
para apoiar os professores a começar pela melhoria salarial.
Quadros e Gráﬁcos Rela�vos à Seção Educação

Diante destas evidências, o contexto educacional brasileiro é
especialmente desaﬁador já que os dados indicam que cerca de 40%
dos alunos matriculados no ensino fundamental já apresentam um
nível de educação maior que seus pais (ou chefe de família).
Portanto, a questão que se coloca em relação à qualidade do
ensino fundamental é a seguinte: como a escola pode complementar
a educação familiar em um contexto de alta vulnerabilidade social e
defasagem educacional?
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Quadro 1: Resultado do Exame do PISA 2006
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Chinese Taipei
Finland
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Korea
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Macao - China
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3.6 Microcrédito

3.6.1 Diagnós�co
O acesso ao mercado de crédito ainda é bastante restrito para
grande parte da população, em par�cular para a população de baixa
renda. Estudos mostram que a restrição ao crédito representa um
obstáculo signiﬁca�vo ao desenvolvimento dos países e ao combate
à pobreza. Acesso ao microcrédito é um mecanismo importante
para a disseminação de microempreendimentos, nos setores formal
e informal, tanto no campo como na cidade. A disseminação do
microcrédito entre a população de baixa renda também possui
um caráter de seguro social, contribuindo diretamente para o
fortalecimento das redes sociais de segurança, com consequências
importantes para acumulação de capital humano e saúde da
população carente.
Nos úl�mos anos, a prá�ca de microcrédito apresentou taxas de
crescimento signiﬁca�vas no Brasil. No entanto, os níveis ainda são
extremamente baixos. Os dados da pesquisa in�tulada “Economia
Informal Urbana”, realiza pelo Ins�tuto Brasileiro de Geograﬁa
e Esta�s�ca (IBGE) em 1997 indicavam que dos 9,5 milhões
microempreendedores informais, somente 200 mil ob�verem acesso
ao crédito formal.
Estudos mais recentes apontam que o descompasso entre
demanda e oferta por crédito no microempreendimento informal
con�nua da mesma ordem, apesar do crescimento da prá�ca de
microcrédito desde a coleta do Ins�tuto Brasileiro de Geograﬁa e
Esta�s�ca (IBGE).
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Especialistas citam quatro fatores como os principais entraves à
emancipação do microcrédito no Brasil. O primeiro reside na baixa

disseminação de informação entre as agências de concessão de
crédito a respeito do risco potencial dos tomadores de emprés�mo.
Por deﬁnição, o exercício do microcrédito envolve a concessão de
crédito sem a contrapar�da de garan�as reais (colateral), já que o
público-alvo não as possui. Na ausência de garan�as reais, a qualidade
da informação sobre comportamento/a�tude do tomador de
emprés�mo rela�vo ao cumprimento de suas obrigações ﬁnanceiras
passa a ser ainda mais importante para a concessão de crédito.
O segundo reside na baixa penetração das agências de crédito nas
regiões de maior exclusão social. A distância �sica entre as agências
de crédito e o público-alvo acaba por deses�mular a procura por
crédito. Esse problema é par�cularmente relevante nas áreas rurais.
A baixa par�cipação do setor privado no mercado de microcrédito
também cons�tui um obstáculo relevante. No Brasil, grande parte do
microcrédito é ofertada direta ou indiretamente pelo setor público.
Estudos empíricos recentes, em países em desenvolvimento,
evidenciam que a par�cipação do setor público, neste mercado, pode
cons�tuir um desincen�vo para a entrada do setor privado (crowding
out do setor privado) e uma conseqüente redução da oferta de crédito.
Este fenômeno é par�cularmente relevante quando a par�cipação do
setor público não é orientada por mecanismos de mercado.
Por ﬁm, analistas apontam o chamado risco jurídico como um
óbice importante para expansão do microcrédito. É consenso entre
estudiosos que a morosidade excessiva dos processos judiciais e a
tendência do sistema jurídico brasileiro em proteger o devedor
cons�tuem fricções importantes ao funcionamento adequado do
mercado de microcrédito. Estes dois fatores, além de contribuírem
para o encarecimento do custo do crédito também, geram incen�vos
para a inadimplência dos tomadores de emprés�mo.
Pelo lado do tomador de emprés�mo, tanto a morosidade como o
viés ao devedor do sistema jurídico tornam a opção pela inadimplência
mais atra�va. Pelo lado do credor, a antecipação de que o ambiente
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jurídico incen�va o comportamento inadimplente do tomador de
emprés�mo faz com que ele aumente o preço do emprés�mo e as
exigências de colateral.
3.6.2 Propostas
A) Disseminação de informação por meio do cadastro único
A proposta inicial versa sobre a elaboração de uma estratégia de
disseminação de informação coordenada pela ação do setor público.
Como uma parcela signiﬁca�va do público-alvo do microcrédito
atua no mercado informal, está excluída do mercado de crédito
convencional, este segmento não possui registros oﬁciais de renda
nem histórico de crédito. Ou seja, informações �picamente usadas
pelas agências de crédito para mensurar o risco de inadimplência
não estão disponíveis para uma porção signiﬁca�va do públicoalvo desejado. Portanto, existe espaço para que o governo atue na
coordenação da disseminação da informação.
O Governo Federal, em parceria com os municípios, já coleta
regularmente informações socioeconômicas pelo Cadastro Único
(usado para o gerenciamento dos programas de transferência de renda
condicional). O governo poderia associar-se às agências de crédito a
ﬁm de u�lizar o Cadastro como instrumento de coleta de informação
per�nente para avaliação de risco de inadimplência e compar�lhar estes
dados entre as agências de crédito.
Esta mesma estratégia também poderia ser aproveitada para atenuar
o impacto da inexistência de garan�as reais sob a restrição de crédito
incidente na população de baixa renda. Uma vez que as informações
do Cadastro Único forem compar�lhadas e compa�bilizadas com os
registros das agências de crédito, os próprios bene�cios concedidos
pelos programas gerenciados pelo Cadastro (tal como o Bolsa Família)
poderiam ser usados pelos beneﬁciários do programa como garan�a
real para a obtenção de crédito.
Como os bene�cios dos programas de transferência de renda
do governo cons�tuem uma fonte regular e segura de renda para os
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beneﬁciários eles preenchem as condições de garan�as reais �picamente
exigidas pelas agências de crédito. Esse �po de garan�a é bastante usado
pelas agências na concessão de crédito para funcionários públicos, cujo
salário é usado como garan�a (o chamado crédito consignado).
B) Difusão da prá�ca de aval solidário
A segunda proposta consiste na difusão da prá�ca de aval solidário
e de crédito progressivo. Em função da escassez de garan�as reais,
diversas agências de microcrédito usam o aval solidário e o crédito
progressivo como alterna�vas à exigência de colateral. O aval
solidário consiste na prá�ca de concessão de crédito em grupo (ou
coopera�vo), em que a punição para a inadimplência de um membro
do grupo é cole�va. Tipicamente, se um membro do grupo deixa de
honrar seu compromisso, todos os membros têm o credito negado
em solicitações futuras. Os incen�vos providos por este �po de
mecanismo tende a mi�gar os efeitos da escassez de colateral real
e de informação. Como a inadimplência de um prejudica todos, os
indivíduos são incen�vados a se organizarem em grupos de pessoas
conhecidas e de boa reputação de pagador (no que concerne ao
cumprimento das obrigações ﬁnanceiras). Ademais, a punição
cole�va impõe um constrangimento moral ao inadimplente, por isto
este mecanismo é conhecido como colateral social.
A prá�ca do crédito progressivo resume-se na concessão progressiva
de crédito a termos mais generosos (em maior montante e menor
preço), condicionado a um histórico posi�vo de pagamento das dívidas
contraídas. Isto é, na medida em que os grupos vão construindo um
histórico de crédito posi�vo, a agência oferece condições mais generosas
nos novos contratos. A experiência internacional revela que diversas
ins�tuições de microcrédito ob�veram sucesso com o uso combinado de
crédito progressivo com aval solidário. No entanto, como o sucesso desta
estratégia depende fundamentalmente do ﬂuxo de informação entre os
membros dos grupos tomadores de emprés�mo e da sanção imposta
pelo constrangimento moral da inadimplência, ela é par�cularmente
bem-sucedida nas regiões onde existe grande coesão social, tal como
pequenos vilarejos rurais.
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Apesar de exis�rem algumas inicia�vas por parte das agências
brasileiras de crédito em adotar as prá�cas de aval social e de crédito
progressivo (tal como o programa Crediamigo do Banco do Nordeste),
estas ainda são pouco disseminadas entre as agências públicas
de crédito. Assim sendo, existe bastante espaço à adoção destes
mecanismos, especialmente nas pequenas cidades e nas áreas rurais,
onde a coesão social é maior.
C) Uso das casas lotéricas como agência de crédito.
Conforme argumentado anteriormente, um dos obstáculos para
a difusão do microcrédito é a baixa penetração das agências de
crédito. Nesse sen�do, a disseminação de agências bancárias de
microcrédito, principalmente nas áreas mais pobres e remotas, pode
contribuir diretamente para a expansão da oferta de tal crédito.
Como as redes de casas lotéricas da Caixa Econômica Federal
possuem grande capilaridade, presentes em várias áreas pobres e
remotas do país, a u�lização da capacidade instalada das lotéricas
para a concessão de crédito é natural. Idealmente, isto poderia ser
feito por meio de parcerias com agências de crédito privadas, que
u�lizariam as redes de casas lotéricas (e um esquema de concessão)
para abrigarem seus agentes de crédito. A grande vantagem desta
estratégia é que, além de aproximar ﬁsicamente os citados agentes
do público-alvo do microcrédito (reduzindo o custo de procura), ela
minimiza os custos operacionais associados com a disseminação
geográﬁca do microcrédito, mantendo o custo do crédito barato. As
evidências internacionais indicam que, muitas vezes, o crédito não
chega às áreas mais remotas, pois os custos operacionais associados
à distribuição geográﬁca das agências são proibi�vos. Esta proposta
seria uma forma de aproveitar a capacidade instalada das lotéricas
para reduzir estes custos.
D)

Melhor ar�culação entre as agências públicas e privadas.

Estudos recentes mostram que a ação governamental pode ser mais
eﬁcaz se ar�culada com a inicia�va privada. As evidências indicam
que a atuação do governo por meio da concessão de bene�cios para
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atuação de bancos privados no segmento de microcrédito é um
mecanismo mais eﬁcaz que a atuação direta do governo. Na verdade,
a ação desar�culada das agências governamentais no mercado de
microcrédito pode ser nociva para a saúde do mercado, por repelir
(crowd out) a inicia�va privada.
Um estudo recente conduzido pela MicroRate (uma das
agências internacionais de monitoramento de microcrédito mais
influente) reúne evidências de que em diversas regiões do planeta
a ação direta ou indireta (por concessão de subsídios) do governo
tem repelido a entrada das agências privadas, reduzindo a oferta
potencial de microcrédito.
De acordo com o estudo, as agências públicas ou com fundos
subsidiados por governos e agências mul�laterais (tais como o Banco
Mundial) tendem a inves�r mais agressivamente nos segmentos mais
atra�vos do mercado de microcrédito, em que há mais informação e
menor risco, deixando como única alterna�va às agências privadas a
disputa pelos segmentos de maior risco.
Este comportamento conﬂita com o que deveria ser a ação ideal
do setor público neste mercado. Idealmente, o setor público deveria
atuar nos segmentos de maior risco do mercado, em que a informação
e a existência de colateral real são escassas e, portanto, menos atra�vo
ao setor privado.
Sob estas condições, a atuação do setor público no mercado se
jus�ﬁcaria, pois permi�ria o acesso a crédito de indivíduos que não
obteriam crédito do setor privado. Na medida em que os indivíduos
dos segmentos de maior risco estabelecem um histórico de crédito
nas agências públicas de crédito, a qualidade da informação sobre
segmentos de risco vai melhorando.
Portanto, a atuação do setor público nestes segmentos funciona
também como um instrumento de revelação de informação. Se esta
informação nova é compar�lhada com as agências privadas, a própria
atuação do setor público é capaz de gerar incen�vos para entrada do
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setor privado nos segmento de maior risco, já que, na medida em que
a informação vai sendo revelada, estes setores tornam-se atra�vos
para o setor privado.
Logo, a atuação das agências públicas nos segmentos de risco
combinada com o compar�lhamento de informação com o setor
privado atrairiam as agências privadas e contribuiriam para expansão
do microcrédito. Ou seja, a atuação do setor público, se bem ar�culada
com o setor privado, pode contribuir para o funcionamento adequado
do mercado de microcrédito.

A atuação do setor público pode contribuir para o
funcionamento adequado do mercado de microcrédito
Se existe espaço para a atuação eﬁciente do setor público no
mercado de crédito, por que isto não ocorre? De acordo com o
estudo da MicroRate, as agências de crédito governamentais (ou
subsidiadas pelo governo e agências mul�laterais) atuam sobre um
sistema de governança perverso.
Em vez de serem cobradas pela eﬁciência (medida pela oferta)
do mercado de microcrédito como um todo, tais agências são
cobradas pelo número de clientes e pelo volume de crédito que
elas próprias concedem. Desta forma, têm incen�vos para atuarem
agressivamente, por meio da concessão de subsídios, nos segmentos
de menor risco do mercado de crédito, uma vez que esta é a forma
mais fácil de a�ngir as metas de volume de crédito exigidas.
Destarte, a estrutura �pica de governança das agências públicas
induz um comportamento que acaba por repelir as agências privadas
do mercado. Dentro desta lógica, é fundamental redesenhar a
estrutura de governança das agências de crédito públicas (ou com
fundos subsidiados), para que a atuação delas no mercado não iniba
a entrada das agências privadas.
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E)

Desburocra�zação do sistema judiciário

Conforme discutido anteriormente, o risco jurídico do sistema
brasileiro contribui diretamente para o mau funcionamento
do mercado de microcrédito. Existem diversas experiências
de sucesso no combate à morosidade do sistema jurídico pelo
estabelecimento dos chamados tribunais quase-legais, específicos
para a recuperação de dívidas.
Estes tribunais são chamados de quase-legais por responderem
não ao Poder Judiciário, mas, sim, ao Poder Execu�vo. No entanto,
esses tribunais legislam sobre as mesmas leis que legislam os
tribunais convencionais.
Os mesmos juízes e advogados que estão qualiﬁcados para atuar
nos tribunais convencionais atuam nos tribunais quase-legais. Ou
seja, a criação destes não se dá à custa da criação de uma nova classe
de juízes e advogados.
A única dis�nção substan�va entre os tribunais é que as cortes
quase-legais atuam sobre um protocolo rígido e desburocra�zado,
agilizando o tempo de julgamento dos processos. Para evitar
conges�onamentos de processos, somente dívidas acima de certo
valor podem ser disputadas nestas ins�tuições.
Estudos que avaliaram o impacto da
adoção de tribunais quase-legais para
a recuperação de dívidas (os chamados
Debt Recovery Tribunals) na Índia, indicam
resultados extremamente posi�vos. As
ins�tuições destas cortes reduziram as taxa
de inadimplência em até 11% e os juros
médios, em até dois pontos percentuais.
Deste modo, a desburocra�zação
do sistema jurídico brasileiro por estes
tribunais quase-legais parece ser uma
opção interessante para o Brasil.

O impacto da
adoção de
tribunais
quase-legais é
posi�vo
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3.7 Polí�cas voltadas para as micro
e pequenas empresas
Quanto à ação do governo no que se refere ao apoio às pequenas e
micro empresas, a teoria econômica mostra que ela deve concentrarse principalmente em corrigir as chamadas falhas de mercado. Caso
contrário, cabe ao mercado deﬁnir o tamanho ideal da empresa.
Assim, a ação governamental deve ter em mente lidar com tais
falhas de mercado, bem como deﬁnir ações para corrigi-las. Aqui, vale
ressaltar o seguinte:
Acesso à informação: Devido ao seu tamanho, as pequenas
empresas não têm condições de estabelecer unidades de estudo
ou acompanhar a evolução de eventos macroeconômicos, tanto
domés�cos quanto internacionais, diminuindo a capacidade de
planejamento futuro. Há várias experiências internacionais bem
sucedidas de polí�cas governamentais visando minimizar esse
problema.
Treinamento: É função que o Estado atua de modo complementar,
o problema é que, devido a diﬁculdades operacionais e de acesso, as
grandes empresas u�lizam este bene�cio mais que proporcionalmente
em relação às pequenas empresas. Cabe ao Estado criar es�mulos para
que os programas de treinamento e educação a�njam eﬁcazmente as
pequenas empresas.
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Financiamento: As assimetrias de informação que afetam a
alocação de emprés�mos de risco, a insuﬁciência de garan�as de
crédito e a situação monopolís�ca envolvendo o banco e pequenos
clientes resultam em piora da qualidade e aumento do custo do
crédito para as pequenas empresas, levando-as a uma situação de
desvantagem compe��va. Cabe ao Estado desenvolver mecanismos
para lidar com esses problemas que afetam a expansão do crédito às
micro e pequenas empresas.

Aqui são interessantes dois exemplos internacionais, como idéias
para adoção no Brasil, embora existam muitos outros.
No Chile, em vez de subsidiar o crédito com taxas menores (o que
gera ineﬁciências no mercado), foi criado um fundo para suplementar
as garan�as que a pequena empresa fornecerá aos bancos, diminuindo
o risco e o custo do emprés�mo. Este fundo é cons�tuído por uma
taxa de 1% sobre o capital garan�do.
A idéia desse fundo é a mesma que norteia a das coopera�vas,
embora não se trate exatamente desse �po de ins�tuição. Todas as
empresas par�cipantes do programa pagam uma espécie de seguro
para garan�r o crédito daquelas que eventualmente sejam mal
sucedidas nos seus empreendimentos. Ainda no caso chileno, cabe
salientar outras medidas que não só facilitaram o crédito para este
segmento, como também contribuíram para o seu fortalecimento:
A) Apoio para as empresas no seu primeiro ano de vida, fornecendo
suporte técnico e legal e parceria com universidades para que seja
oferecido treinamento sobre a gestão e planejamento da empresa no
seu estágio inicial;
B) Criação de “Garan�as Recíprocas de Empresas”: diversas
pequenas empresas se unem para oferecer garan�as conjuntas aos
emprés�mos adquiridos, reduzindo o risco e, portanto, o custo do
crédito;
C) Criação de um programa especial de treinamento para pequenas empresas;
D) Criação de Infocenters que concentram as informações sobre
novas tecnologias e oferece treinamento;
Outro exemplo bem-sucedido com relação às polí�cas voltadas
às micro, pequenas e médias empresas é o coreano. Lá, em 2008,
tais polí�cas responderam por cerca de 40% dos US$ 400 bilhões de
exportações e por quase 90% do emprego.
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O foco da polí�ca de apoio às pequenas empresas foi na inovação
tecnológica, criando incen�vos para garan�r condições de compe�ção
global e aperfeiçoando o ambiente de negócios.
Naquele país, os principais obstáculos enfrentados foram: a
escassez de capital humano e de equipamento de pesquisa para o
desenvolvimento de novas tecnologias; a falta de recursos para
o desenvolvimento e comercialização de novas tecnologias; e a
diﬁculdade de se encontrar um mercado para os novos produtos.
Para contornar estes problemas, foram adotadas polí�cas como:
aproximação entre universidade e empresas; criação de incubadoras
de empresas para auxiliar os pequenos negócios no início de
sua vida; fundos de incen�vo à inovação tecnológica; suporte às
pequenas empresas para iden�ﬁcar mercados para novos produtos; e
compar�lhamento de informações e experiências entre os membros
da Asia-Paciﬁc Economic Coopera�on (Apec).
Transferência de Tecnologia: Além da disponibilidade da
tecnologia, o agente deve ter conhecimento desta tecnologia, o que
é cada vez mais complicado em um mundo que passa por mudanças
tecnológicas constantes.
Associa�vidade: A possibilidade de pequenas empresas se
associarem para realizar tarefas comuns que diminuam seus custos
é limitada pelos altos custos de transação necessários para sua
organização. Tais custos podem ser reduzidos signiﬁca�vamente se
geridos pelo Estado.

3.8

Desenvolvimento Tecnológico

3.8.1 Diagnós�co
Historicamente o governo brasileiro sempre teve uma atuação
bastante intervencionista no tocante a polí�cas de desenvolvimento
tecnológico. Essencialmente, a polí�ca governamental vigente para o
es�mulo de inovação consiste, grosso modo, em mecanismos diversos
de proteção comercial.
É verdade que a a�vidade de produção de tecnologia está associada
a uma série de externalidades posi�vas para a economia e, portanto,
existe espaço para ação governamental. Todavia, existem diferentes
formas de o governo atuar.
Para entendermos quais as formas alterna�vas de atuação mais
recomendadas, é necessário compreender como que as externalidades
existentes neste mercado podem comprometer a eﬁciência do
processo de desenvolvimento tecnológico.
Uma das principais fontes de externalidades associada à a�vidade
de inovação tecnológica decorre da natureza de bem público da
tecnologia. Isto é: uma vez que uma tecnologia é desenvolvida ela
pode ser facilmente reproduzida por terceiros, porquanto existem
poucas barreiras à disseminação do conhecimento das técnicas
indispensáveis para a sua reprodução.
Se os direitos de propriedade sobre a nova tecnologia desenvolvida
não são devidamente garan�dos ao seu criador, este �po de externação
acaba por deses�mular a inovação tecnológica.
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Diﬁcilmente uma empresa estará disposta a inves�r em inovação
tecnológica sabendo que as técnicas desenvolvidas serão adquiridas
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por seus compe�dores diretos (e indiretos) sem que ela seja
devidamente remunerada por isso.
Portanto, a forma mais eﬁcaz para combater o desincen�vo à
inovação proporcionado pela natureza de bem público da tecnologia
é garan�r os direitos de propriedade intelectuais sobre a inovação
por um sistema de patentes ágil e desburocra�zado.
Ou seja, em resposta a esta fonte de externação, não existe
jus�ﬁca�va teórica para ação direta ou indireta (pela concessão de
bene�cios ﬁscais) do governo.
Uma peculiaridade importante do processo de inovação tecnológica
é que sua produção é extremamente intensiva em mão-de-obra
qualiﬁcada, quando comparada à produção de bens convencionais.
O Gráﬁco 1, ao ﬁnal desta seção, traz a distribuição de trabalhadores
ocupados em a�vidades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), por
nível de qualiﬁcação, segundo a�vidades selecionadas da indústria
e dos serviços no ano de 2005 [dados da Pesquisa de Inovação
Tecnológica do Ins�tuto Brasileiro de Geograﬁa e Esta�s�ca (IBGE)
– Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) 2005].
Como pode ser observada, em todas as a�vidades selecionadas
no gráﬁco, a produção de Pesquisa e Desenvolvimento emprega
uma fração substancial de proﬁssionais graduados e pós-graduados
(especialmente se comparados a outras a�vidades de produção).
Ou seja, o processo de inovação depende fundamentalmente
da qualidade da formação técnica da mão-de-obra. Esse aspecto
peculiar à tecnologia de inovação faz com que também existam
externações associadas ao inves�mento na formação de capital
humano qualiﬁcado.
Por conta da mobilidade do capital humano, a inicia�va privada
acaba por não ter incen�vos de inves�r na formação de capital
humano, já que ela não consegue evitar que a mão-de-obra formada
por ela se empregue no seu concorrente direto ou indireto.
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Esta é uma das razões que fazem com que a par�cipação da inicia�va
privada na oferta de ins�tuições de ensino superior, especialmente nas
áreas de ciências, seja baixa. Explica-se: no que tange ao mercado de
formação de capital humano de ponta, existe espaço para a atuação
direta do governo.
Sendo assim, uma das formas mais eﬁcazes de o governo incen�var
a inovação tecnológica é atuar diretamente na oferta de ins�tuições
de ensino superior de excelência nas áreas mais demandas pelos
principais setores de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).
Desta forma, o governo deveria focalizar suas inicia�vas relacionadas
ao ensino superior nas áreas de ciências e tecnologia, em que os
incen�vos para a par�cipação do setor privado são menores.
O padrão de relevância das inovações tecnológicas brasileiras
sugere que a concepção de atuação do governo neste setor é bastante
equivocada. A Tabela 2 lista o principal produto das empresas que
implementaram inovações por grau de novidade. Os números são
impressionantes.
De acordo com os dados da Pesquisa de Inovação Tecnológica
(PINTEC) 2005/2003, das 19.970 inovações ocorridas no período,
83,1% referem-se a produtos novos para a empresa, mas já existentes
no mercado nacional, 15,9% consistem em produtos novos para o
mercado, mas já existentes no mercado mundial, e somente 1% é
novidade no mercado internacional (sendo só 0,22% do total produto
verdadeiramente inédito).
Ou seja, o Brasil está muito distante da fronteira de inovação
tecnológica. Os recursos domés�cos despendidos com Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D) são essencialmente alocados para o
desenvolvimento de produtos que já estão disponíveis no mercado
nacional e internacional.
Este comportamento das empresas reﬂete resposta à estrutura de
incen�vos imposta pela ação governamental no setor de inovação.
A estratégia protecionista adotada pelo governo em vários setores

99

ligados à inovação tecnológica faz com que o produto desenvolvido
domes�camente seja mais caro do que o equivalente produzido no
mercado internacional.
Portanto, as empresas domés�cas têm incen�vos para inves�r,
reinventar domes�camente produtos que ou já existem no exterior e
não podem ser ob�dos devido às barreiras comerciais ou já existem
domes�camente a um custo excessivamente elevado.
Um exemplo emblemá�co de inicia�vas governamentais que
geram este �po de incen�vo são as prescrições da lei de informá�ca
que fazem parte do pacote de incen�vos ﬁscais do chamado Processo
Produ�vo Básico (PPB). A atual polí�ca governamental de incen�vo
ﬁscal para a fabricação de PC’s (computadores pessoais) consiste na
redução das alíquotas do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI),
Programa de Integração Social/Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (PIS/COFINS) e Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), exigindo-se duas contrapar�das:
(i) que um determinado percentual do faturamento seja inves�do
em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e (ii) que algumas fases do
processo produ�vo sejam efetuadas no país.
A Tabela 3 apresenta a redução das alíquotas e as exigências
de u�lização de insumos nacionais, em percentagem, exigidas em
contrapar�da. As exigências destas contrapar�das, em especial a
(ii), reduzem dras�camente a compe��vidade da indústria nacional,
pois garantem um mercado ca�vo para o produtor nacional, fazendo
com que o custo dos componentes nacionais seja muito superior aos
importados.
A Tabela 4 apresenta o diferencial de custos para diferentes
insumos, tanto para Desktop como Notebook. Novamente os números
são impressionantes. Para determinados insumos o produto nacional
chega ser 100% mais caro que o equivalente importado (mesmo
depois de embu�dos ao preço dos importados os chamados custos
de internalização).
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Este �po de polí�ca, além de afetar nega�vamente os produtores
com o aumento dos custos e a subseqüente redução da escala de
produção, tem conseqüências nega�vas para os consumidores e
para o governo. Os consumidores são afetados pelo aumento do
preço ﬁnal do produto e o governo, pela perda de receita tributária
decorrente do crescimento da par�cipação do mercado informal
(cuja compe��vidade se baseia na evasão ﬁscal).
Na tenta�va de reduzir os custos impostos por polí�cas desta
natureza as empresas acabam por alocar seus recursos inves�dos
em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para o desenvolvimento
de insumos nacionais alterna�vos aos insumos internacionais já
disponíveis e mais baratos. Ou seja, o gasto nacional com Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D) acaba sendo alocado para reinventar o
que já existe.
3.8.2 Propostas
Tendo em vista os argumentos apresentados acima, a atuação do
governo poderia ser muito mais eﬁciente e racional no que concerne
à geração de incen�vos para a inovação tecnológica. As principais
sugestões seriam:
i) Abrir mão de polí�cas de proteção comercial, especialmente
nos setores em que o diferencial de qualidade entre a tecnologia
domés�ca e internacional é muito grande. Este �po de polí�ca,
além de frear o processo de absorção de tecnologia de ponta, faz
com que as empresas aloquem seus inves�mentos em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) de forma ineﬁciente;
ii) Inves�r em uma legislação ágil e efe�va na garan�a dos
direitos de propriedade intelectuais sobre as inovações;
iii) Atuar diretamente nos setores de formação de capital humano.
Principalmente nas áreas ciências, que são as mais demandadas pelos
setores de inovação tecnológica;
iv) Garan�r que as empresas inovadoras tenham acesso a crédito.
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Como existe muita incerteza sobre o retorno dos inves�mentos em
inovação tecnológica é importante que as empresas inovadoras não
sofram restrição de liquidez.

Gráﬁcos e Quadros rela�vos à seção Desenvolvimento Tecnológico

Tabela 2 - Grau de novidade do principal produto e/ou processo nas empresas que implementaram
inovações, segundo faixas de pessoal ocupado nas atividades selecionadas da indústria e dos serviços
- Brasil período 2003 - 2005
Grau de novidade do principal produto e/ou processo nas empresas que
implementaram inovações
Produto

Gráﬁco 1
Pessoas ocupadas nas a�vidades de P&D, por nível de qualiﬁcação,
segundo a�vidades selecionadas da indústria e dos serviços (2005)

Faixa de pessoal
ocupado nas
a�vidades
selecionadas da
indústria e dos
serviços
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de um já
para a
existente
empresa

Total

Total

CompleAprimotamente
ramento
novo
de um já
para a
existente
empresa

67.3 68.7

70

10

CompleAprimotamente
ramento
novo
de um já
para a
existente
empresa

Novo para o mercado
mundial

Percentagem

1 470

7 629

757

7246

713

2 734

388

2 331

295

77,94% 40,15% 37,80% 20,57% 15,63%

496

203

159

44

19 670

2,52%

1,03%

0,81%

0,22%

100,00%

403

175

151

24

17 784

2,26%

0,98%

0,85%

0,13%

100,00%

93

28

8

20

1 886

4,94%

1,49%

0,43

1,05%

100,00%

Outros

P&D

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa de Inovação
Tecnológica 2005.
Nota: Foram consideradas as empresas que implementaram produto e/ou processo
tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado.
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Tabela 3: Alíquotas dos Tributos com e sem PPB e Obrigatoriedade de
Insumos Nacionais para Componentes Selecionados - 2008

Com PPB

Sem PPB
II

IPI

PIS/
COFINS

ICMS

II

IPI

PIS/
ICMS (*) Obrigatoriedade
COFINS (**)
de Insumo Local

Placa-mãe

Placa-mãe
Desktop

12%

15%

9,25%

12%

Desktop

12%

0,75%

0%

0%

100%

Notebook

12%

15%

9,25%

12%

Notebook

12%

0,75%

0%

0%

60%

Memória

Memória
Desktop

14%

15%

9,25%

12%

Desktop

14%

0,75%

0%

0%

90%

Notebook

14%

15%

9,25%

12%

Notebook

14%

0,75%

0%

0%

20%

Modem

Modem
Desktop

20%

15%

9,25%

12%

Desktop

20%

0,75%

0%

0%

90%

Notebook

20%

15%

9,25%

12%

Notebook

20%

0,75%

0%

0%

10%

Disco rígido

Disco rígido
Desktop

8%

10%

9,25%

12%

Desktop

8%

0,75%

0%

0%

10%

Notebook

8%

10%

9,25%

12%

Notebook

8%

0,75%

0%

0%

10%

(*) Redução válida somente para vendas no Estado de São Paulo.
(**) Zerado através da MP do Bem.
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3.9

Tabela 4: Diferencial de Custos dos Insumos

A questão energé�ca

Base = 100 : Custo do Insumo Local

Componentes

Placa-mãe

Modem

Memória

Notebook Desktop

Notebook Desktop

100

100

100

100

100

Custo Importado
(b)

57,39

61,71

42,37

31,58

28,57

Impostos + frete

13,92

14,96

10,70

18,71

16,93

II

12%

12%

14%

20%

20%

9,25%

9,25%

9,25%

9,25%

9,25%

3%

3%

2%

30%

30%

71,31

76,67

53,07

50,29

45,50

-

-

-

-

-

Bruto: [(a)-(b)]/(b)

74,25%

62,05%

136,03%

216,67%

250,00%

Internalizado
[(a)-(b)-(c)]/
[(b)+(c)]

40,24%

30,43%

88,45%

98,85%

119,78%

Custo Local (a)

PIS/ COFINS
Frete
Custo Importado
Internalizado
(b) + (c)
GAP

Finalmente, cabem algumas considerações sucintas sobre a
questão energé�ca, enfrentamos problemas históricos tais como:
demora no estabelecimento do marco regulatório, limitado poder
da agência reguladora (como ocorre com todas as demais), a polí�ca
tarifária que deixa incertezas para o inves�dor privado, a demora na
deﬁnição dos grandes projetos de geração e transmissão de energia
elétrica, excesso de tributação de encargos para a energia em geral
e o setor elétrico, em par�cular, e as inadequações da polí�ca
ambiental, que provocam insegurança para o inves�mento, são
algumas das diﬁculdades no setor elétrico.
3.9.1 A matriz energé�ca brasileira
A) Panorama geral do setor energé�co no Brasil
A oferta de energia no Brasil provém de diversas fontes, são
elas: petróleo e derivados; lenha e carvão vegetal; hidráulica e
eletricidade; derivados da cana; carvão mineral; outros. Em termos
de oferta destes grupos, como é possível observar na Figura 1,
o grupo petróleo e derivados ocupa a primeira posição sendo
responsável por 37,5% do total em 2007 (o eixo y está medido em
TEP: toneladas equivalentes de petróleo). Em seguida, destacase o grupo de derivados de cana-de-açúcar, que apenas superou
recentemente a oferta de energia elétrica.

Fonte: FIPE
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Esta mesma divisão observada pelo lado da oferta é apresentada
quando olhamos este quadro pelo lado do consumo, como mostra a
Figura 2. Isto mostra uma tendência da oferta nacional em acompanhar
a demanda, como é esperado da produção de um bem com grandes
diﬁculdades de importação ou exportação como é energia.
Figura 1

Figura 2

OFERTA INTERNA DE ENERGIA (106 tep)

CONSUMO FINAL POR FONTE (106 tep)

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40
ELETRICIDADE

30

30

20

BAGAÇO DE CANA

LENHA

OUTROS

20

10

10

2007

2004

2001

1992

1989

1986

1983

1980

1977

1974

1971

2007

2004

2001

1998

1995

1992

1989

1986

1983

1980

1977

1974

1971

Fonte: Ministério de Minas e Energia
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DERIVADOS DO PETRÓLEO

Fonte: Ministério de Minas e Energia
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No entanto, o fato de o petróleo ser a principal fonte de energia
do país cria uma situação desconfortável, apesar de o Brasil ser autosuﬁciente (em termos nominais) de petróleo. Isto pode ser observado
na Figura 3, que mostra a importação de energia em relação ao total
consumido, e na qual o país se apresenta deﬁcitário nessa rubrica.
Isso se deve ao fato de não exis�r no país número de reﬁnarias
necessárias para transformar o óleo bruto em leve, e assim sendo, o
Brasil tradicionalmente exporta o petróleo produzido internamente
e importa o petróleo leve – que, por sua vez, é mais caro justamente
por ser mais reﬁnado.

Deste modo, conforme mostra a Figura 4, as importações de
petróleo permanecem rela�vamente constantes nos úl�mos anos.

Figura 4
IMPORTAÇÃO DE PETRÓLEO (10000 M3)
40.000

Figura 3
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O setor de transportes é o principal usuário dos produtos derivados
de petróleo, consumindo aproximadamente 50,5% desses insumos,
seguido do setor industrial, que consome 13,9% desses insumos.
Já a dependência de energia elétrica que aparece na Figura 3, é
um caso peculiar. Isto porque tal energia é referente à importação
brasileira do excedente de produção gerada pela Usina Itaipu (que
pertence ao Paraguai e ao Brasil) para consumo do Paraguai, mas não
é consumida internamente por este país.
Devido ao Tratado Internacional ﬁrmado entre esses, tal excedente é
obrigatoriamente vendido para o Brasil por um preço pré-determinado.
A venda dessa energia criou um entrave diplomá�co entre os países,
pois o Paraguai julga injusto o preço de US$ 24 por megawa�/hora
(MW/h) pago pelo Brasil, enquanto o governo brasileiro, por sua vez,
não aceita revogar o que foi acordado em contrato.

B) Energia elétrica
A energia elétrica é amplamente u�lizada no Brasil, perdendo em
consumo apenas para os derivados de petróleo e cana-de-açúcar.
É também a principal fonte energé�ca para o setor industrial e
residencial, o que explica a sua relevância estratégica.

Figura 6

U�lização de Energia Elétrica por Setor em 2007

Figura 5
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Fonte: Ministério de Minas e Energia
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Como se sabe, a principal matéria prima para a produção de
eletricidade no Brasil é a energia hidráulica. Do total de energia
elétrica gerada no país, 84,8% provêm de hidroelétricas. Esse quadro
é bastante posi�vo, tendo em vista que a energia hidroelétrica é
limpa e barata e, feito o inves�mento necessário para a construção
da hidroelétrica, o custo de manutenção é rela�vamente reduzido.
No entanto, como é possível observar na Figura 7, a par�cipação
dessa matéria prima como fonte de energia elétrica, apresenta
tendência decrescente desde 1994 e permanece estável a par�r de
2002. Tal decréscimo ocorreu porquanto não houve o inves�mento
necessário no setor, de modo que a oferta pudesse acompanhar
o crescimento da demanda. Como esse inves�mento tem prazo
de maturação de aproximadamente 5 anos7, sem contar o prazo
necessário para que se consiga a licença ambiental, novas fontes de
energia elétrica passaram a ser u�lizadas, principalmente a par�r da
crise energé�ca de 2001.
Figura 7

Figura 8
Produção de Energia Elétrica
a Termoeletricidade
20,00
18,46

18,00

Produção de Energia Elétrica
En. Hidráulica

17,24

16,00

93,33
92,13

10,00

91,25

90,00

8,00

90,58 90,59

6,00

88,00

87,54 87,24

86,00

16,25 16,82

15,87

8,75
6,67

9,42

9,41

1997

1998

7,87

4,00

84,00
82,76

82,00

17,20

12,46 12,76

12,00

92,00

16,12

14,00

96,00
94,00

Neste sen�do, a termoeletricidade passou a ser u�lizada
como alterna�va a hidroeletricidade, devido ao menor tempo de
maturação do inves�mento e menor diﬁculdade de se obter licença
ambiental, o que faz com que a termoelétrica entre em operação em
aproximadamente três anos. Sendo assim, essa fonte apresentou
par�cipação crescente até 2004. Apesar da queda recente, esta fonte
ainda não retornou aos patamares anteriores a 2001, como podemos
observar na Figura 8.
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A opção pelo uso de termoelétricas é certamente menos vantajosa
do que a de energia hidroelétrica, porquanto se trata de uma fonte
mais cara e não renovável.
Outra alterna�va à u�lização da hidroeletricidade para a geração
de energia elétrica são as usinas nucleares. No governo anterior
retomou-se a construção da Angra II, que foi o único reator do acordo
com a Alemanha até hoje concluído. Tal empreendimento explica a
ampliação recente da par�cipação da energia nuclear na produção de
energia elétrica total, o que é possível observar na Figura 9.

Produção de Energia Elétrica
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O uso de bicombus�veis mostra-se bastante promissor, pois
permite a ampliação da u�lização do álcool como matéria-prima
para a produção de energia, subs�tuindo a u�lização de petróleo, um
combus�vel fóssil e importado – mudança esta que implica o aumento
da par�cipação dos derivados de cana de açúcar na matriz energé�ca
nacional (Figura 10).
Com a queda do custo do petróleo, no entanto, o setor novamente
está sob ameaça e tem servido como obstáculo para a redução do
preço (na reﬁnaria) dos derivados de petróleo.

1,73

1,50

C) Combus�veis
A principal caracterís�ca dos úl�mos anos da polí�ca energé�ca
do governo é a alta prioridade dada ao biocombus�vel. Tal tendência
se conﬁrmou por meio da obrigação de se adicionar álcool à gasolina,
além da disseminação do carro com tecnologia ﬂex.

Figura 9

4,50

O Brasil dispõe ainda de outra possibilidade: a implantação de
Angra III, empreendimento de tecnologia avançada que poderá
garan�r estabilidade ao sistema de suprimento de energia do país.
A energia nuclear não é dispensada em países avançados por ser
essencialmente limpa. As usinas não geram nenhum �po de poluente
para o meio ambiente e todos os rejeitos radioa�vos são 100%
recolhidos, processados, tratados e isolados. Na verdade, a usina
nuclear é a única fonte de energia que adota tais procedimentos.
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O biodiesel é outra fonte renovável que poderia ser adicionado
ao diesel. A verdade é temos diversidade de matérias-primas que
produzem óleos com caracterís�cas combus�vas.
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Figura 10
Produção de Energia Elétrica
dos Derivados da Cana de Açucar
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De qualquer forma, o biodiesel pode ser economicamente
vantajoso se seu uso for disseminado, já que isso causará a redução
de importação de derivados de petróleo. Porém, há poucos incen�vos
para essa subs�tuição, tendo em vista que hoje a legislação permite
que seja adicionado apenas 2% de biodiesel ao diesel do petróleo.
Não obstante, vale ressaltar que o governo deseja que até 2013 este
percentual chegue a 5%.
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