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Prefácio
Brasil sofre uma “tempestade perfeita” (veja a capa) desde
2015. Pensei intitular esse relato da minha pesquisa sobre
alavancagem e desalavancagem financeira de “2015: o ano que não
terminou”. Seria uma óbvia referência ao livro de Zuenir Ventura
sobre o ano de 1968, um marco para a minha geração rebelde.
A análise de todas as séries temporais, elaboradas pelo CEMECFIPE, a respeito da situação financeira das empresas não-financeiras
brasileiras apontam aquele ano como o ponto de ruptura decisivo
para ditar os rumos dos acontecimentos posteriores nos componentes
econômicos, políticos e sociais do sistema complexo chamado Brasil.
Como em todas as configurações sistêmicas, no caso, de uma
crise ainda não superada, o processo vem de longe. 2015 foi o ano de
auge do ciclo de endividamento, iniciado em 2004, com inovações
financeiras como o crédito consignado e as mudanças institucionais
necessárias para posterior retomada do crescimento do crédito
imobiliário.
É desafiante a análise da conjuntura de determinado ano, em
um sistema, cujo estado inicial não é completamente conhecido. As
decisões ex-ante de múltiplos agentes econômicos têm resultantes
vistas ex-post, isto é, a partir do “ponto de chegada” em alguma
configuração anual transitória. A conjuntura econômica é composta
de fatos transcorridos em um processo socioeconômico e político
ainda em andamento.
Há dependência de trajetória caótica quando se afasta
progressivamente das condições iniciais. Quais são essas? Quando
ocorreram? Em outro ponto de ruptura, no caso, a crise mundial de
2008? Na “Nova Matriz Macroeconômica”, adotada em 2011, como
acusam os neoliberais? Na volta da “Velha Matriz Neoliberal”, em
2015, como rebatem os desenvolvimentistas? E a atual trajetória, em
nova crise sistêmica, não se afasta ainda mais da Era SocialDesenvolvimentista (2003-2014)?
Esta imprecisão dos dados iniciais e os eventos políticos e
econômicos subsequentes (e interdependentes) se refletem na
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qualidade da previsão possível de fazer sobre o estado futuro desse
Sistema Complexo. Estávamos ainda em um processo de
desalavancagem financeira com estagdesigualdade, isto é,
estagnação econômica e concentração da riqueza financeira, quando
sobreveio novo ponto de ruptura profundo: a Grande Depressão
Deflacionária.
Esta foi gerada pela calamidade sanitária mundial do
coronavírus. Propagou-se pela queda da oferta, devido à interrupção
de cadeias produtivas globais, e pela ruptura entre os fluxos de caixa
a receber e os fluxos de caixa a pagar. Caiu também a demanda
agregada. Com impossibilidade de vendas em lojas físicas, a
repercussão está sendo sistêmica e internacional em círculo vicioso.
O objetivo deste Texto para Discussão é recuperar e aprofundar
a análise do fio-condutor desse processo cumulativo de problemas.
Com a avaliação da situação financeira pré-crise de uma amostra
representativa das empresas não-financeiras, teremos mais luz sobre
os cenários futuros possíveis.
Não há base científica para, atualmente, fazer com precisão
uma previsão de cenário futuro. Como a pandemia se trata de um
evento extraordinário global com quebra de oferta e da demanda
agregada, não há regularidade do passado ao presente para ser
extrapolada para o futuro.
Além disso, decisões cruciais poderão ser tomadas por
governos, alterando o contexto de maneira irreversível. Falar em V, U,
W ou WM, são respostas de economistas simplesmente porque foram
perguntados, não por saberem a resposta...
Mas a mente humana necessita de ordem racional. Na minha
narrativa, tentarei evitar a Falácia da Conjunção.
A descrição precisa de um estereotipo qualquer, com uma
(falsa) história bem contada, pode nos leva a desviar de um olhar frio
da verdade estatística. Esta análise de fatos e dados dá a perceber se
o fenômeno narrado é uma raridade. Ou mesmo inédito. Ou artificial.
O ser humano tem uma compreensão intuitiva para histórias
“consistentes” ou “plausíveis”, mesmo elas não sendo verdadeiras,
apenas sendo narradas com lógica-causal. Quanto mais convincente,
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impressionante e vívida é a descrição de acontecimento imaginário,
tanto maior é o risco desse erro de pensamento.
Por isso, iniciarei este Texto para Discussão com a análise de
um estereótipo analítico de economistas neoliberais, encontrados em
profusão no nosso pobre país. Essa narrativa ideológica, em geral,
aparece com o Viés de História em Retrospectiva.
Organiza o caos de detalhes eventuais em nossa vida
econômica como fosse uma história com fio-condutor lógico de
acordo com sua doutrina. Seus formuladores buscam essa orientação
formar uma sequência ideológica ordenada de modo a entender – e
seguir.
Eu me incomodo como o Viés Retrospectivo desses economistas
“donos-da-verdade”: algo novo passa sempre ser visto como “eu
sempre soube disso”. Do ponto de vista retrospectivo, tudo parece
ser uma clara consequência lógica e necessária por afrontar O
Mercado.
Eles apresentam, claramente, o Viés da Disponibilidade. Fazem
uma ideia do mundo com base na facilidade com a qual (maus)
exemplos lhes ocorrem. Se duas coisas acontecem ao mesmo tempo
ou se uma antecede imediatamente à outra, esse acaso vira, quase
automaticamente, uma relação de causalidade.
São comuns as inversões entre causas-e-efeitos. Essa falsa
causalidade, deduzida a partir de uma correlação casual, nos induz a
erro de pensamento.
Nessa narrativa retrospectiva, buscarei evitar também o Viés de
Resultado. É a tendência pragmática de avaliar decisões com base no
resultado — e não com base na correção do processo anterior à cada
decisão.
É também chamado de Falácia do Historiador: julgar o processo
a partir do resultado no presente. Faz “profecia reversa”, ou seja,
conta a história a partir da linha-de-chegada no presente. Nessa
“história dos vencedores”, os vencidos (e os dilemas entre caminhos
alternativos) ficam esquecidos.
Para tanto, além de pesquisa em reportagens jornalísticas,
usarei as séries temporais levantadas com base em agregação dos
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balanços contábeis de amostras representativas das empresas nãofinanceiras brasileiras. Foram realizadas pelo CEMEC – Centro de
Estudos de Mercado de Capitais, antes ligado ao IBMEC - Instituto
Brasileiro de Mercado de Capitais, depois coligado à FIPE-USP Fundação do Instituto de Pesquisa Econômica da Universidade de São
Paulo. Seus trabalhos estão disponíveis no site institucional.
O objetivo principal do trabalho do CEMEC, dirigido pelo
economista Carlos Antônio Rocca, é identificar o padrão de
financiamento dos investimentos de companhias abertas brasileiras
negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA e também
das maiores companhias fechadas pertencentes ao banco de dados
levantado pela FIPECAFI para o anuário Melhores e Maiores da
Revista Exame. A análise compreende o período das duas últimas
décadas.
Outro objetivo é a elaboração de alguns indicadores econômicofinanceiros. Eles permitem avaliar parte do desempenho apresentado
por essas companhias, no período analisado, como custo médio do
passivo oneroso, alavancagem, retorno sobre o ativo e retorno sobre
o patrimônio líquido.
Com essa análise retrospectiva pretendo avaliar o estado das
Finanças Corporativas e, brevemente, das Finanças Públicas. As
Finanças Pessoais foram analisadas no livro O Trabalho: Capital
Acumulado. julho de 2020.
As empresas não-financeiras já tinham findado o processo de
desalavancagem financeira quando se iniciou a extraordinária crise
pandêmica atual? Terão condições de retomada do crescimento
econômico sustentado com base em investimentos produtivos? O
governo atual terá de cortar gastos sociais, dificultando sua reeleição,
ou de aumentar impostos? Serão incidentes sobre quem? Será uma
tributação progressiva ou regressiva?
São reflexões necessárias para afastar o temor de enfrentar o
futuro apenas com profundo pessimismo. Maior conhecimento talvez
nos propicie uma confiança otimista. Ou não.
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Capítulo 1 Estereotipo da Análise Neoliberal:
Baixar a Autoestima Nacional
Mau Argumento: Desqualificação do Interlocutor e não da Ideia
Infelizmente, o debate midiático brasileiro não é plural nem
impessoal. Por isso, quem os assiste ou lê só vê um lado da questão.
Não aprende o contraponto crítico. Daí pode errar em suas decisões
no mundo real pleno de conflitos de interesses.
A Falácia Genética é o apego emocional, seja negativo, seja
positivo, à origem do emissor de uma ideia. Muitas vezes se vê (ou
lê) um argumento ser desvalorizado ou defendido não por seu mérito,
mas somente por causa de origem histórica ou a origem da pessoa
defensora da ideia.
O Apelo à Hipocrisia, expresso em latim como ou tu quoque
(você também), é o truque retórico de rebater uma acusação com
outra, desviando a atenção, se aquela é correta. Em lugar de atentar
para o debate intelectual, costuma-se apontar uma suposta
contradição entre o argumento da pessoa e suas ações ou afirmações
anteriores.
Lançar Culpa por Associação é desacreditar uma ideia ao
associá-la a algum indivíduo ou grupo malvisto em determinadas
redes sociais. Isto pode ocorrer à direita ou à esquerda.
Devemos evitar o argumento ad hominem (ao homem), isto é,
a desqualificação do interlocutor por não ser especialista ou por juízo
negativo de suas intenções. Ataca a pessoa, em vez da opinião dela,
com a intenção de desviar a discussão e desacreditar a proposta
desse oponente.
Sempre tentei evitar esses maus argumentos. Mas é duro
assistir ou ler, de modo impassível, sem ter a oportunidade de
responder às críticas infundadas. Há uma barreira ideológica contra o
“direito à resposta”, imposta nos meios jornalísticos brasileiros. Não
aceitam meus artigos. Não me convidam para debater. Aqui é o
espaço onde posso expor meus argumentos e desabafar minha
indignação.
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Liberalismo Igualitário, “Liberismo” e Pragmatismo
Liberal é quem conjuga os valores básicos dos direitos e
liberdades individuais com tolerância e respeito às minorias. Enfatiza
a igualdade de oportunidades para a avaliação de méritos de cada
indivíduo.
Defende o Éthos da comunidade. Embora critique o conluio com
corporações no Capitalismo de Compadrio, rejeita a estatofobia do
liberismo. Frente à dicotomia Estado ou Mercado, apoia o terceiro
pilar da sociedade democrática: a Comunidade.
O princípio do planejamento econômico contraria a ideologia do
liberalismo restrita ao “liberismo”, isto é, à defesa da liberdade
econômica de mercado acima de todas as demais liberdades. Sempre
houve participação de Estados capitalistas na economia de mercado,
notadamente, para atuação anticíclica.
Um bom governo é avaliado por resultados econômicos, sociais
e políticos. Não deve ser cobrado pela execução de um plano
consistente com a ideologia apregoada por neoliberais, sequer
debatida na campanha eleitoral, ou seja, deixar o Estado mínimo.
Pragmatismo é uma doutrina filosófica oposta ao excesso de
ideologização da atual equipe econômica governamental. Considera o
valor prático como o critério de decisões. Ser pragmático é a atitude
exigida em um governo republicano. Os atos governamentais devem
servir para a solução imediata de problemas sociais.
O ministro da Economia é um ex-banqueiro de negócios.
Pretende, em seu mandato, favorecer bons negócios aos seus exparceiros com a privatização de tudo possível do patrimônio público.
Centralizou toda a área econômica sob ele com esse propósito. Ele se
guia por um excesso de ideologia, cuja finalidade é deixar o Estado
mínimo até 2022.
Nascido no Rio de Janeiro, Paulo Guedes estudou no Colégio
Militar de Belo Horizonte (CMBH) entre 1961 e 1967. Graduou-se na
FACE-UFMG e completou o seu mestrado na Escola de Pós-Graduação
em Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em 1974, obteve
bolsa do CNPQ e ingressou no Departamento de Economia da
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Universidade de Chicago, no auge do monetarismo de Milton
Friedman.
Também atuou como docente, em regime de dedicação parcial,
na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), na
FGV e no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) no Rio de
Janeiro. Durante a ditadura militar chilena, aceitou uma cadeira de
docência em tempo integral Universidade do Chile, então sob
intervenção militar.
Quando Guedes voltou de Chicago para o Brasil com seu
doutorado, sentiu-se marginalizado. Os economistas com hegemonia
naquele momento não lhe deram nem as posições acadêmicas nem
os cargos no governo esperados por ele por filiação ideológica.
Guedes afirmava pretender fazer no Brasil as reformas feitas no
Chile de Pinochet: autonomia do Banco Central, câmbio flutuante,
equilíbrio fiscal e Previdência Social no regime de capitalização.
Paulo Guedes foi diretor técnico, sócio e docente do Instituto
Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), na década de 1980, onde
atuou por dezesseis anos. Em 1983, foi um dos quatro fundadores do
Banco Pactual, onde atuou como chefe executivo e chefe estrategista.
Foi também um dos fundadores do Instituto Millenium, um think tank
neoliberal brasileiro. É um ideólogo.
O “posto Ipiranga” pauta o governo com excesso de ideologia,
misturando “liberismo”, autoritarismo militar e conservadorismo
evangélico de costumes. Ah, tempera essa mistura com pitadas de
olavismo, terraplanismo, negacionismo da ciência...

Panfletagem Ideológica
Pedro Ferreira e Renato Fragelli são professores da Escola de
Pós-Graduação em Economia da FGV, da qual o primeiro também é
coordenador de mestrado e o segundo é diretor. Têm uma coluna no
jornal Valor Econômico, onde atacam sistematicamente seus
adversários ideológicos sem direito de escrever no mesmo jornal e
rebater seus argumentos em um debate público plural. Professam a
mesma ideologia do Guedes.
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“Não há história sem rosto” em cobertura jornalística. O
individualismo metodológico não se importa com o fato de sucesso
depender muito mais da situação econômica geral ou evolução
sistêmica. Este é o Viés de Atribuição de quase tudo a um único
indivíduo.
Enquadramento noticioso se refere à Teoria de Comunicação
adotada pela “grande” imprensa brasileira. A mídia se utiliza de
certas ideias, expressões e adjetivos de modo a moldar o
acontecimento à sua feição ideológica, destacando alguns aspectos e
ocultando outros.
Assim, recorta apenas determinado ângulo do fato ou do
problema tratado, tornando-o mais conhecido por algum depoimento
pessoal, e, portanto, mais real. Condiciona a atitude dos cidadãos em
relação ao ocorrido e, eventualmente, interfere nos processos de
mudanças sociais. Aborda apenas um ângulo de visão sobre o fato.
Através da análise do enquadramento utilizado por um veículo
de mídia pode-se perceber sua linha editorial e os interesses
defendidos por ele. É o caso do citado jornal e seus economistas
habituais.
Por exemplo, em sua coluna do Valor, em 25/06/2020, os
professores da EPGE-FGV anunciam no título: “O futuro não chega no
Brasil”.
O diagnóstico se inicia com um fato. Mas se desdobra em
apontar ideologicamente a causa costumeira: seus adversários
progressistas.
“Ao longo das últimas quatro décadas, o Brasil ficou
praticamente estagnado. Entre 1980 e 2020, a renda per capita
cresceu apenas 0,6% ao ano. Como a distribuição de renda
pouco se alterou no período, nem sequer se pode afirmar que a
estagnação tenha sido o preço pago para que a sociedade
brasileira atingisse um objetivo louvável. Ceder as atuais
pressões pela perenização das despesas emergenciais geradas
pela covid-19, abandonando-se o teto de gastos, como
preconizado pelos auto-intitulados ‘progressistas’, constitui
receita segura para se gerar mais uma década perdida”.
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Já fazem lobby junto ao seu colega Guedes para dar
prosseguimento ao chamado “austericídio”, ou seja, manter a
austeridade fiscal sem perceber isso ser um suicídio econômico. Têm
a tendência de interpretar novas informações de modo elas sempre
serem compatíveis com suas teorias, visões de mundo e convicções.
Filtram, então, novas informações contraditórias de tal forma
suas crenças permanecerem intactas sem testar suas hipóteses como
a ciência exige. Cometem o Viés do Algoritmo: movem cada vez mais
apenas em comunidades de pessoas com pensamento econômico e
ideológico tal como o deles.
O diagnóstico é o simplório já esperado com a acusação do
culpado de sempre: O Estado. A novidade é o populismo de direita.
“A estagnação brasileira se explica por um Estado disfuncional
que gasta muito, mas ao gastar não tem foco no pobre. Para
conseguir gastar muito, o Estado criou uma estrutura tributária
excessivamente complexa e onerosa que gera grandes
distorções e atrofia a produtividade. No Brasil, há Estado
demais distribuindo privilégios e benesses sem qualquer critério
de eficiência, e Estado de menos na educação e na saúde. O
resultado é estagnação, má distribuição de renda e exclusão
social.”
Quanto a O Mercado, nenhuma crítica há para esse ser divino,
contraditoriamente, onipotente e onisciente, mas sempre
onipresente. Prosseguem com a ladainha em louvação às Reformas
Neoliberais.
“Nas últimas quatro décadas, houve períodos de reformas que
modernizaram a estrutura produtiva brasileira, mas a cada um
deles se seguia, quase que imediatamente, uma mudança de
rumos em que as forças do atraso recuperavam o terreno
perdido. Após as reformas implantadas por FHC e também por
Lula, em seu primeiro governo, houve um desvio de rota no
segundo mandato de Lula, culminando na catastrófica Nova
Matriz Econômica de Dilma.”
O eterno combate deles é contra o desenvolvimentismo, mesmo
esse sendo militar nos anos 70. Com o Estado desenvolvimentista, a
economia brasileira obteve a maior taxa média anual de crescimento
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no mundo no século XX de 1940 até 1980. Foi quando assumiu o
poder o monetarismo e, em 1988, o neoliberalismo, todos defendidos
por eles.
“Velhas ideias ultrapassadas, que já́ haviam fracassado [?!] no
2º. PND da década de 1970 – fechamento da economia via
requerimento de componentes nacionais, políticas setoriais sem
qualquer estudo prévio de eficiência, volumes gigantescos de
subsídios creditícios, favorecimentos a setores escolhidos em
função da proximidade do poder –, foram reeditadas. O
resultado foi a crise fiscal, retorno da inflação, desorganização
produtiva e a recessão de 2015-16. Uma crise auto infligida”.
Atribuem todas as mazelas à esquerda com o pressuposto dos
“esquerdistas” não terem a mesma inteligência, imaginada ser retida
apenas por eles. Aí brigam contra os fatos.
“O mais espantoso é que as reformas capazes de aprimorar o
ambiente econômico, que beneficiariam os mais pobres, tenham
sido combatidas justamente pela esquerda. Episódio
representativo foi a dobradinha Gleisi Hoffman/Lindberg Faria,
lutando no Senado, em 2017, pela preservação da TJLP. Os
autointitulados ‘progressistas’ apoiaram políticas que
beneficiavam as elites.”
O governo neoliberal-autoritário, apoiado por seus colegas,
cortou a expectativa de ajuda financeira às empresas não-financeiras,
por meio do BNDES, sob o argumento de os bancos privados e o
mercado de capitais já terem resolvido grande parte dos problemas.
A equipe econômica diz: “as grandes companhias tiveram acesso a
crédito com soluções privadas”. Revela, mais uma vez, sua
inapetência ideológica para agir, dada sua incompetência técnica,
formada na doutrina pró-business.
“O mal virá para o bem” se os empresários mal atendidos em
suas necessidades de crédito reverem seu apoio ao neoliberalismo,
aliado ao autoritarismo militar. Quando surge uma crise sistêmica
percebem a necessidade de atuação anticíclica dos bancos públicos
federais.
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O individualismo metodológico é revelado pelos professores da
EPGE-FGV ao defender a educação de indivíduos ser o necessário e
suficiente para o desenvolvimento. Do restante, cuida O Mercado.
“Fenômeno semelhante se observa na produção acadêmica de
nossos historiadores econômicos de esquerda que, até
recentemente, ignorou a educação como o melhor meio de
elevação da produtividade e, consequentemente, da renda dos
mais pobres. Mas não faltaram defesas de políticas industriais,
subsídios, poupança forçada, benefícios creditícios e tantas
outras políticas que, no fim das contas, transferiram renda para
capitalistas que nunca gostaram de competição, nem de
eficiência e muito menos de capitalismo.”
Essa é uma atitude típica de professores neoliberais de direita,
aqui na filial brasileira e lá na matriz norte-americana: salvar o
capitalismo contra os capitalistas reais “de carne-e-osso”. Pretendem
impor o capitalismo da meritocracia, isto é, do mérito só deles, contra
o capitalismo de compadrio, isto é, dos supostos “amigos do rei”.
Defendem a concorrência acima de tudo, destacadamente, acima de
o relacionamento corporativo e as defesas de seus interesses
particulares pelas associações patronais, enfim, o mundo real.
Para concluir a análise da parolagem do panfleto ideológico
costumeiro, o último parágrafo é notavelmente pré ou antikeynesiano. Posando de populistas de direita, eles regridem contra o
pensamento econômico criado nos anos 30 do século XX para salvar
a economia de mercado da Grande Depressão Deflacionária.
“A expressão ‘gasto é vida’, atribuída a Dilma Rousseff, quando
esta se opôs ao plano de ajuste fiscal de longo prazo defendido
por Palocci, é um populismo equivocado e retrógrado e tem sua
versão atual nas propostas de eliminação do teto de gastos. No
curto prazo, traria elevação dos juros, com consequente
transferência de renda do governo para os mais ricos. No médio
prazo, provocaria desorganização da economia, cujas primeiras
vítimas seriam justamente os pobres. E poderia nos levar a
outro período de estagnação, adiando um pouco mais aquele
futuro brilhante que nunca chega para os brasileiros. Já́ passou
a hora de o país aprender com os próprios erros passados.”
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O programa deles é um “saco-de-maldades” como uma
purgação para levar ao paraíso do capitalismo competitivo,
meritocrático e igualitário. Imaginam ele poder ser tal como lido em
seus manuais... E jamais visto na realidade.
“Cortar os recursos do FAT ao BNDES, diminuir os subsídios à
Zona Franca de Manaus, cobrar faculdade de quem pode pagar,
convergir salários de servidores ao nível observado no setor
privado, reduzir subsídios [creditícios] e isenções [fiscais] que
beneficiam a classe média, para se citar apenas algumas
medidas.”
Já basta como amostra representativa do dito, de maneira
contumaz, em nosso jornalismo econômico por professores de
ideologia. Mesmo quando eu discordo da análise dos pesquisadores,
como acontece algumas vezes, mas não todas, com a do Carlos
Antônio Rocca do CEMEC-FIPE, prefiro a contrapor com minha análise
dos dados contábeis e estatísticos. A leitura de relatórios de pesquisa
empírica é muito mais educativa em lugar de perder tempo com
leitura de colunas do nosso jornalismo econômico sem debate público
plural.

!
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Capítulo 2 2015: o ano que não terminou
Quadro Político
A tradicional revista britânica “The Economist” escolheu a crise
brasileira como tema de sua primeira capa de 2016. Com o título de
“Queda do Brasil” e uma foto da presidente Dilma Rousseff de cabeça
baixa, a capa alerta para “ano desastroso” à frente. Em vez do clima
de euforia a se esperar, no início de 2016, por causa da realização
das Olimpíadas, aponta a revista, o Brasil enfrenta “um desastre
político e econômico”.
No texto, a revista cita a perda do grau de investimento pela
agência de classificação de risco Fitch Ratings e a saída do governo do
ministro da Fazenda, Joaquim Levy, menos de um ano após assumir o
cargo. A previsão era de a economia brasileira encolher até 2,5% ou
3% no ano seguinte. O golpismo paralisou a atividade econômica e
superou essa pessimista previsão.
Os problemas na esfera politica eram outro destaque da
reportagem. A campanha jurídico-midiática contra o governo tinha o
desacreditado por causa do escândalo de corrupção em torno da
Petrobras de aliados contrabandeados para o derrubar. A presidenta
eleita, Dilma Roussef, enfrentava um processo de impeachment no
Congresso, acusada de esconder o tamanho do déficit orçamentário.
Aliás, contábil e comprovadamente, inferior ao dos governos
seguintes.
“The Economist” ressaltava, como o B do BRICS, o Brasil
“supostamente deveria estar na vanguarda do crescimento das
economias emergentes. Em vez disso, enfrentava uma turbulência
política e, talvez, um retorno à inflação galopante”. A revista
apontava que o “sofrimento do Brasil”, como o das demais economias
emergentes, se devia em parte à queda dos preços das commodities
globais. Fora isso, o déficit fiscal aumentou de 2% do PIB, em 2010,
para 10%, em 2015.
O preço do barril de petróleo atingiu, naquele ano, mínimas em
quase 12 anos, sendo negociado abaixo de US$ 30. A commodity
encerrou 2015 com queda acumulada de 35% e iniciou 2016 ladeira
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abaixo, em meio a preocupações com o crescimento da China, com a
crise diplomática entre Irã e Arábia Saudita e aumento de estoques
de derivados nos Estados Unidos.
Em junho de 2014, o barril tipo Brent era negociado a US$ 115.
Desde janeiro de 2015, a commodity passou a ser negociada abaixo
de US$ 50, terminando o ano cotada a US$ 37 o barril. No começo de
2016, as perdas chegaram a quase 20% diante de preocupações
sobre a desaceleração da demanda chinesa e a ausência de
contenção na produção e oferta global da commodity.
Outro exemplo da “tempestade perfeita”, com a menor
demanda chinesa, a cotação do minério de ferro de US$ 71,20 em
02/01/15 para US$ 46,70 em 02/04/15. Retornou a US$ 65,10 em
10/06/15 e despencou para US$ 40,50 em 28/12/15. No ano, as
variações negativas acumularam 43%. Todos os metais não ferrosos
caíram no ano: chumbo (-7%), alumínio (-17%), estanho (-25%),
cobre (-26%), zinco (-29%), níquel (-43%).
Esquecendo-se das “pautas-bombas” do comprovadamente
corrupto presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), em processo de sabotagem do partido aliado, desde
quando o PT não o protegeu na Comissão de Ética, os cúmplices
golpistas de vários partidos se uniram na campanha antipetista.
Aproveitaram-se do mau ambiente macroeconômico. Os piores
congressistas conseguiram através do golpe semi-parlamentarista,
porque o PT e aliados de esquerda eram minoritários, se alçar ao
Poder Executivo para cargos aos quais jamais obteriam por meio de
votos diretos.
No dia 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados,
comandada por um deputado condenado por corrupção, aprovou a
abertura de um processo de impeachment contra a presidenta eleita.
Criou um falso pretexto – “pedalada fiscal”, isto é, a tradicional
postergação de reembolsos aos bancos públicos federais –, pois não
havia crime de responsabilidade para justificar tal decisão.
Daí prolongaram uma campanha para impor autoflagelação aos
petistas. Era cobrada ao PT por esses “cristãos” (sic), entre os quais
os sabidos-pastores da casta dos sacerdotes evangélicos. O ministrochefe da Casa Civil, Jaques Wagner, reconheceu “a situação fiscal de
2015 ter sido causada, em parte, por erros cometidos no primeiro

!19

mandato da presidente Dilma Rousseff, em 2013 e 2014” (Valor,
30/12/15).
Em entrevista à rádio “Metrópole”, de Salvador, disse:
“Desoneração exagerada, programas de financiamento feitos em
volume muito maior do suportado. Portanto, quando abriu a porta de
2015, estava com uma grave situação fiscal... Por isso, o ano foi
duro”.
Na entrevista, Wagner ainda compara a situação da presidente
Dilma com a do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). O
problema dela é “impopularidade porque não conseguiu consertar a
economia”. Já́ o de Cunha, na ocasião já investigado na Operação
Lava-Jato, é “ético”, segundo o ministro.
Não foi a primeira vez admitida pelo governo petista ter
cometido falhas na gestão anterior. A própria Dilma reconheceu, em
agosto de 2015, ter errado em ter demorado a perceber a gravidade
da situação econômica do país.
Segundo o chefe da Casa Civil, o ajuste fiscal proposto por Levy
“em vez de dose foi veneno”. Para Wagner, Joaquim Levy tem “o olho
no caixa”, enquanto Nelson Barbosa “tem uma visão mais ampla da
economia”.
Maria Hermínia Tavares, Professora Titular aposentada de
Ciência Política da USP e pesquisadora do CEBRAP, publicou seu
veredito (FSP, 06/08/2020).
“A Lava Jato não criou a crise política que pulverizou o sistema
de partidos e abriu caminho para a ascensão da extrema
direita. Mas forneceu o combustível para as campanhas da
imprensa e as grandes manifestações de rua, as quais,
associadas à crise econômica, à polarização política e ao
desmanche da base parlamentar governista, tornaram possível
o impeachment de Dilma Rousseff e tudo o que se lhe seguiu.
Os métodos reprováveis a que recorreram promotores e o juiz
Sergio Moro, especialmente sua inaceitável proximidade
durante a montagem dos processos, tampouco contribuíram
para o aperfeiçoamento da aplicação da Justiça e a criação de
instrumentos legítimos para reduzir a corrupção política. No
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Brasil, o discurso moralista foi componente central de todas as
grandes crises políticas sob regime democrático.”

Quadro Social
O avanço do emprego formal, a redução da desigualdade e o
aumento da proteção previdenciária, entre outras conquistas sociais
obtidas entre 2004 e 2013, mantiveram-se em 2014 mesmo diante
da desaceleração da economia. Isso foi registrado em estudo,
divulgado no fim de 2015, realizado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) com base nos dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD) referente àquele período.
Para o diretor de estudos e políticas sociais da instituição, André́
Calixtre, o resultado “surpreendeu positivamente”. O estudo aponta,
no entanto, que a velocidade das transformações sociais nos últimos
anos poderia ter sido maior, "especialmente nos grandes temas da
desigualdade". Na apresentação da nota técnica, Calixtre ponderou:
"a capacidade da estrutura social brasileira em suportar crises" só́
poderá́ ser mais bem avaliada com os dados de 2015, quando houve
aprofundamento da recessão.
Quanto ao tema trabalho, os dados já mostravam indícios da
crise. O estudo destacava o crescimento do rendimento médio real do
trabalhador – superior a 7% em 2006 e próximo a 6% ainda em 2012
– ficou abaixo de 1% em 2014 pela primeira vez no intervalo
considerado.
A área evidencia também grandes desigualdades de gênero e
raça entre os brasileiros, cujas mudanças são mais perceptíveis no
longo prazo. Em 2014, o Brasil possuía 2,4 milhões de mulheres
negras desocupadas contra 1,2 milhão de homens brancos
desempregados. Apesar de as distâncias terem diminuído, desde
2004, os homens brancos ainda recebiam rendimentos 60%
superiores aos das mulheres negras.
Além disso, o aumento do desemprego influenciou mais
profundamente o grupo de mulheres e homens negros em vez de o
de brancos. Os negros concentraram 60,3% de todo o aumento de
desemprego gerado entre 2013 e 2014. “Este grupo é mais
precarizado e vulnerável ao desemprego. Sua informalidade atual é
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superior à taxa da informalidade de brancos de dez anos atrás”, dizia
o estudo.
Bruno Villas Bôas (Valor 11/06/2019) publicou reportagem para
constatar, passados quase seis meses da posse, o governo Jair
Bolsonaro seguia focado apenas na reforma da Previdência. Enquanto
isso, a estagnação econômica colocou em xeque a recuperação de
indicadores sociais. Eles sofreram piora acelerada durante a crise
econômica não enfrentada pelo governo golpista.
Dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostram: a recessão
oficial durou do segundo trimestre de 2014 ao fim de 2016. Ela
aprofundou a pobreza e a desigualdade. O Brasil tinha 23,3 milhões
de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza em 2017, com renda
inferior a R$ 232 por mês, equivalente a 11,2% da população. Desta
forma, o país tinha 6,3 milhões de pobres a mais em relação a 2014,
antes da recessão e do fim da Era Social-desenvolvimentista. Era o
equivalente à população total do Paraguai.

!

No campo da desigualdade, a renda da parcela mais rica da
população, representada pelos 10% de maiores salários, cresceu 4%
a partir de 2015, enquanto os salários dos 40% mais pobres
encolheram 21,5%. Chamada de razão 40/10, a piora desse indicador
revela um aprofundamento da desigualdade de renda do trabalho,
também medido pelo índice de Gini (ver gráfico abaixo).
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Um dos desafios de economistas e sociólogos tem sido analisar
os rumos da política social do governo, submetida à restrição fiscal.
Ela impactaria qualquer mandatário. De fato, a orientação política
governamental adotava o desdém por uma política social ativa. Isso
ocorreu até o populista de extrema-direita ver sua popularidade cair
durante a pandemia. Pressionado, foi obrigado a adotar o auxílioemergencial.
Daniel Duque, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (IBRE/FGV), cita como exemplo o corte da verba de
educação. “A saúde não passou por grandes cortes orçamentários
porque já́ estava no limite legal.”
A restrição fiscal não isenta o governo de ter políticas sociais
mais claras, inclusive com foco na eficiência de programas existentes.
Uma série de programas e ações do Ministério da Educação deixaram
de ser coordenados pelo comando ideológico e ficaram sem
acompanhamento de eficácia. Perde-se tempo na educação,
comprometendo uma geração de estudantes.

!

O mesmo vale para o campo do combate à pobreza e à
desigualdade. Pesquisadores se debruçaram sobre o redesenho dos
programas sociais, mas isso não está na pauta do governo
conservador.
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Os sinais emitidos pelo governo submisso aos Estados Unidos
indicam ele orientar sua política social para o modelo americano,
representado pela surrada ideia de “o melhor programa social é um
emprego”. Esse viria pelo “milagre do livre-mercado”!
As fichas neoliberais foram todas colocadas na aprovação da
reforma da Previdência, depois da reforma trabalhista, todas visando
a cortar direitos dos trabalhadores para corte de gastos
governamentais e empresariais. Suposta e equivocadamente,
recuperaria a confiança de agentes e aceleraria o crescimento.
Outro sinal nessa direção foi a proposta da “carteira verde e
amarela”, defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes,
modalidade de contratação sem direitos trabalhistas. Em visão prékeynesiana, pressupunha o corte de custo aceleraria a geração de
empregos para jovens brasileiros. Ora, Keynes e Kalecki provaram: só
a expansão da demanda efetiva com projetos de investimentos
produtivos multiplica empregos.
O emprego, nessa ótica inerte dos neoliberais, seria um fator de
redução da pobreza, assim como a reforma da Previdência poderia
reduzir a desigualdade em médio prazo. Evidentemente, de maneira
isoladamente, jamais seriam suficientes para enfrentar o problema
social do país. Mesmo se o emprego for facilitado, nem todas pessoas
pobres têm condição de se empregar fora da informalidade.
Marcelo Medeiros (IPEA) não enxerga clareza nas propostas do
governo de extrema-direita no campo social. Mesmo com as
restrições fiscais, ele defende o aumento dos gastos públicos na rede
de proteção social para amparar a população em situação de pobreza
no país. O pesquisador refere-se não apenas a programas sociais
focalizados como Bolsa Família, mas a uma estrutura mais ampla,
incluindo os sistemas de saúde e educacional.

Quadro Econômico
Arícia Martins (Valor, 05/08/2020) informa a respeito de
cálculos da MB Associados do produto potencial perdido, devido à
volta da Velha Matriz Neoliberal. Se o país tivesse crescido na mesma
velocidade média anual, registrada de 1997 a 2013, em 3,2% ao ano,
nos sete anos terminados em 2020, a economia brasileira teria um
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Produto Interno Bruto (PIB) R$ 1,8 trilhão maior agora, ou 27%
acima do nível atual. Ela comparou com a expansão real do PIB
acumulada de 2014 a 2020, considerando sua projeção para este
ano.
Para a MB, a economia vai encolher 6,4% no ano corrente de
2020, a maior queda na história econômica do Brasil, após os pífios
aumentos em torno de 1% nos anos anteriores. Em 2015 e 2016, o
PIB encolheu 3,5% e 3,3%, pela ordem.
Nessas estimativas, o PIB efetivo da agropecuária estaria 8%
aquém do possível de ter crescido, ou R$ 24,2 bilhões abaixo, sem o
apoio ao golpe semiparlamentarista e, depois, à eleição do populista
de direita. Este é o resultado menos negativo entre os setores do PIB.
A indústria teria “perdido” 31% de crescimento desde 2014, ou
R$ 411,8 bilhões de PIB. Dentro do PIB industrial, a construção
“perdeu” 49%, o equivalente a R$ 181,5 bilhões a menos. Na
indústria de transformação e no setor extrativo mineral, os
percentuais são de 32% e 15,8%, respectivamente. Mesmo setores
competitivos, como o agronegócio ou a indústria extrativa mineral,
com bons resultados recentes em petróleo e mineração, foram
afetados pela crise do austericídio, golpismo e autoritarismo
neoliberal.
Nos serviços, o crescimento registrado desde 2014 ficou 26%
inferior ao ritmo verificado de 1997 a 2013. Se o setor tivesse
continuado a crescer no ritmo anterior a 2014, seu PIB real estaria
R$ 1 trilhão mais alto ao fim de 2020. Dentro do PIB dos serviços, o
pior comportamento foi observado no segmento de intermediação
financeira e seguros (34,7% a menos de crescimento), e o melhor, na
administração pública, com distância de 15,6% ante o crescimento
potencial.
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Do lado da demanda, chama atenção a Formação Bruta de
Capital Fixo (FBCF), medida das Contas Nacionais do investido em
máquinas, construção e inovação. O investimento avançou 52%
abaixo de seu ritmo potencial desde 2014. Se tivesse mantido o
ritmo, a taxa de investimento estaria em 22% do PIB hoje, e não nos
14% onde se encontra. No consumo das famílias, a diferença é de
25%, e, nas exportações, de 32,3%. Já́ as importações teriam
crescido 52% mais se tivessem seguido no padrão de 1997 a 2013.
Todos os cálculos consideram como
aplicam o crescimento real desde então
considera o período entre 1997 e 2013,
crescimento na média. Colocaria o resultado

base o PIB de 2013 e
até o ano atual. Não
especialmente forte em
em situação ainda pior.

!26

No final, todos os setores têm sido impactados negativamente
pelas crises recorrentes desde 2014, quando os golpistas não
aceitaram a derrota com a reeleição da presidenta Dilma. Analisando
a série histórica do PIB brasileiro, é possível identificar quatro ciclos
de crescimento médio diferentes: o liberal de 1900-1940 (4,4% aa);
o nacional-desenvolvimentista de 1940-1980 (7,1% aa); o neoliberal
de 80 até 2013; e o iniciado em 2014. Nas últimas quatro décadas
(exceto 2020), a média anual foi 2,1% aa. Foi 1,7% aa nos 80, 2,6%
aa nos 90, 3,7% nos 2001-2010, e 0,6% de 2011 a 2019.
O aumento da taxa de inflação foi o argumento para frear o
crescimento econômico com política econômica recessiva (veja
quadro abaixo). Mas a inflação foi controlada e o problema agora é
priorizar a retomada do crescimento econômico sustentado, em longo
prazo, para superar a Grande Depressão Deflacionária.

!
O ano de 2015, como será mostrado nas séries temporais
contábeis das empresas não-financeiras, foi um ponto-de-ruptura.
Por causa disso, a perspectiva da sociedade brasileira se alterou de
otimista para pessimista.

!27

Os investidores estrangeiros acompanharam esse sentimento
nacional ainda em maior grau. As vendas de “eurobonds”, por
exemplo, recuaram 29%, em 2015, para US$ 334 bilhões, o valor
mais baixo em quatro anos, segundo dados do J.P. Morgan. Um
número cada vez maior de tomadores de empréstimos no mundo em
desenvolvimento passou a adiar projetos.
A economia da China, em 2015, cresceu ao ritmo mais lento em
25 anos, a Rússia e o Brasil enfrentavam recessões, a África do Sul
lidava com os preços de commodities mais baixos da década e as
condições de segurança política na Turquia pioravam com o populismo
de direita. O Brasil não vendeu nenhuma dívida soberana no exterior
em 2015, a turbulência política empurrou os yields (retornos) para
valores recordes, mostravam os dados, em meio à crise política com
o aproveitamento oportunista do escândalo de corrupção na
Petrobras.
No ano de 2015, o resultado do balanço de pagamentos em
conta corrente foi negativo em US$ 58,9 bilhões, equivalentes a
3,32% do PIB, comparativamente ao déficit de US$ 104,2 bilhões,
4,31% do PIB, em 2014. No ano, a conta financeira acumulou
captações líquidas de US$ 56,7 bilhões, destacando-se novamente os
ingressos líquidos de IDP, US$ 75,1 bilhões.
As reservas internacionais no conceito liquidez totalizaram US$
368,7 bilhões em dezembro de 2015. No conceito caixa, o estoque de
reservas atingiu US$ 356,5 bilhões em dezembro.
A posição da dívida externa bruta estimada para dezembro
totalizou US$ 337,7 bilhões. A dívida externa estimada de longo
prazo atingiu US$ 281,6 bilhões, enquanto o endividamento de curto
prazo somou US$ 56,1 bilhões. Predominava dívida corporativa, ou
seja, não pública.
A herança doada pela Era Social-desenvolvimentista, na área
externa, foi de qualidade (e quantidade) muito superior à recebida da
Era Neoliberal anterior. As reservas, no conceito de liquidez
internacional, totalizaram US$ 37,8 bilhões em dezembro de 2002. A
dívida externa total, estimada para outubro de 2002, somava US$
210,4 bilhões.
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Na política de crédito, a diferença foi mais profunda. O volume
das operações de crédito do sistema financeiro atingiu R$ 377,8
bilhões em dezembro de 2002. A relação das operações de crédito
com o PIB atingiu 24%.
O volume total de crédito do sistema financeiro alcançou R$
3.217 bilhões em dezembro de 2015. A relação crédito/PIB atingiu
54,2%, isto com um PIB maior, recalculado pelas Contas Nacionais
publicadas pelo IBGE. Foram mais 30 pontos percentuais deste PIB.
O resultado primário do setor público consolidado, acumulado
no ano de 2015, foi deficitário em R$ 111,2 bilhões (1,88% do PIB),
ante déficit de R$ 32,5 bilhões (0,57% do PIB) em 2014.
No acumulado no ano, os juros nominais alcançaram R$ 501,8
bilhões (8,46% do PIB), elevando-se 2,99 p.p. do PIB em relação ao
ano anterior. Contribuíram para o aumento dos juros apropriados no
ano o resultado mais desfavorável das operações de swap cambial,
relativamente ao ano anterior, e a elevação da taxa Selic e dos
Índices de preços. Eles servem como base para correção de parcela
significativa do endividamento líquido. Este foi o X da questão.
O resultado nominal, incluindo o resultado primário e os juros
nominais apropriados, foi deficitário, no ano de 2015, em R$ 613
bilhões (10,34% do PIB), comparativamente ao déficit de R$ 343,9
bilhões (6,05% do PIB) em 2014. A política de juros disparatada da
diretoria do Banco Central do Brasil foi, em última instância, a
responsável pelo mau ambiente econômico propício ao golpe político.
A dívida mobiliária federal interna, fora do Banco Central,
avaliada pela posição de carteira, totalizou R$ 2.650,2 bilhões
(44,7% do PIB) em dezembro de 2015.
No fim de dezembro desse ano, a exposição total liquida nas
operações de swap cambial alcançou R$ 426,8 bilhões. O resultado
dessas operações (diferença entre a rentabilidade do DI e a variação
cambial mais cupom) acumulou resultado desfavorável de R$ 89,7
bilhões no ano. Tinha propósito de segurar a depreciação da moeda
nacional.
A Dívida Líquida do Setor Público alcançou R$ 2.136,9 bilhões
(36% do PIB) em dezembro de 2015. No ano, a relação DLSP/PIB
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elevou-se 2,9 p.p., influenciada pela incorporação de juros (+8,5
p.p.), pelo déficit primário (+1,9 p.p.), pelo impacto da
desvalorização cambial acumulada de 47% no período (-6,5 p.p.),
pelo ajuste de paridade da cesta de moedas da dívida externa líquida
(+0,4 p.p.), pelo reconhecimento de dívida (+0,1 p.p.) e pelo efeito
do crescimento do PIB nominal (-1,4 p.p.). No ano anterior, a DLSP
tinha alcançado 33,1% do PIB. Era o principal indicador das Finanças
Públicas.
A Dívida Bruta do Governo Geral (Governo Federal, INSS,
governos estaduais e governos municipais) alcançou R$ 3.927,5
bilhões em dezembro (66,2% do PIB), elevando-se 9 p.p. em relação
a dezembro de 2014. A DBGG passou a ser considerado pelos
golpistas neoliberais o principal indicador das Finanças Públicas.
Como parte do processo golpista do qual o TCU foi cúmplice, a
Nota para Imprensa, emitida pelo Banco Central do Brasil em
29/01/16, informava o seguinte a respeito da forjada “pedalada
fiscal”.
O Tribunal de Contas da União (TCU), nos termos do Acordo n.
3.297/2015-TCU-Plenário, deu provimento parcial ao pedido de
reexame interposto pelo Banco Central do Brasil, e tornou sem efeito
a determinação anterior, contida no Acordo n. 825/2015-TCUPlenário, acerca do refazimento das estatísticas fiscais publicadas
pela Autoridade Monetária, referentes aos anos de 2013 e 2014, para
inclusão de:
1.

passivos oriundos da equalização agrícola, registrada no Banco
do Brasil;

2.

equalização de taxas do Programa de Sustentação do
Investimento (PSI), junto à Agência Especial de Financiamento
Industrial (Finame), no BNDES; e

3.

pagamentos efetuados pelo FGTS, vinculados ao Programa
Minha Casa Minha Vida e outros da Caixa Econômica Federal.

Ao mesmo tempo, o Acordo n. 3.297/2015-TCU-Plenário
determinou o Banco Central do Brasil publicar quadro específico para
evidenciar, de forma individualizada, a evolução de cada um dos
referidos passivos, de 2009 a 2015, discriminando os impactos
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mensais no estoque da DLSP e nos resultados fiscais primário e
nominal. Passou a registrar nas estatísticas fiscais, divulgadas pela
Instituição, os estoques dessas dívidas, conforme a posição de 31 de
dezembro de 2015.
Em cumprimento a essas determinações proferidas pelo TCU,
foram inseridos nessa Nota para a Imprensa - Política Fiscal
(29/01/16) os Quadros números 43 a 45, nos quais estão
evidenciados, de forma individualizada, a evolução mensal dos
estoques dos referidos passivos. Mostram os impactos mensais
desses montantes teriam tido no estoque da DLSP e nos resultados
fiscais primário e nominal, na forma determinada no item 9.4.2 do
Acordo n. 3.297/2015. Do mesmo modo, os saldos existentes em 31
de dezembro de 2015, também evidenciados nos mencionados
Quadros 43, 44 e 45, foram incorporados ao estoque da DLSP do mês
de dezembro de 2015, com impactos nos resultados fiscais apurados
para o período.
O TCU cuidou de dar uma capa legal, tentando não deixar
vestígios na história, dessa sua vergonhosa atuação contra a
democracia brasileira.
O Banco Central do Brasil ressaltou, por oportuno, as
estatísticas fiscais divulgadas passaram, doravante, a incorporar os
efeitos fiscais dos eventos tratados no Acordo n. 3.297/2015 a partir
dos registros mensais efetuados na contabilidade das entidades
credoras (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Finame e FGTS).
Elas passaram a seguir o critério de competência.
Até novembro de 2015, o padrão metodológico adotado nas
estatísticas fiscais divulgadas pelo Banco Central do Brasil captava os
impactos dessas obrigações por ocasião dos pagamentos efetuados
pelo Tesouro Nacional a partir da redução de suas disponibilidades de
caixa (Conta Única).
Essa foi a “contabilidade criativa” para justificar a retórica
golpista de “pedalada fiscal”. Visou dar um revestimento de “crime de
responsabilidade” à página infeliz da história política brasileira.
Vale a comparação com “a herança maldita” da Era Neoliberal:
a estagnação devido ao ajuste fiscal. O superávit acumulado em 2002
alcançou R$ 52,4 bilhões, valor equivalente a 3,91% do PIB em bases
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correntes. Esses percentuais foram os mais elevados registrados
desde 1994. Com o resultado alcançado em 2002, cumpriu-se
também a meta estabelecida para o ano, no acordo com o Fundo
Monetário Internacional (FMI) ao qual o Brasil estava submetido.
A política de juros disparatada já estava em vigor. Os juros
nominais apropriados pelo critério de competência totalizaram R$ 114
bilhões no acumulado em 2002 (8,43% do PIB), comparativamente a
R$ 86,4 bilhões registrados em 2001 (7,19% do PIB).
Com relação às Necessidades de Financiamento do Setor
Público (NFSP), compreendendo o resultado primário e os juros
nominais, o resultado acumulado em 2002 registrou déficit de R$
61,6 bilhões (4,38% do PIB), comparativamente a R$ 42,8 bilhões
em 2001 (3,49% do PIB).
Em dezembro de 2002, a dívida mobiliária federal fora do Banco
Central, avaliada pela posição de carteira, totalizou R$ 623,2 bilhões
(39,5% do PIB).
A Dívida Líquida do Setor Público era crescente: em dezembro
de 2002, alcançou R$ 881,1 bilhões (55,9% do PIB),
comparativamente a R$ 660,9 bilhões (52,6 % do PIB) em dezembro
de 2001. A DLSP apresentou incremento de 3,3 p.p. do PIB em 2002,
relativamente ao ano anterior.
Como já dito, dava-se mais importância a essa DLSP em lugar
da DBGG. Em dezembro de 2002, o total da Dívida Bruta do Governo
Geral alcançou R$ 1.132,9 bilhões (71,9% do PIB),
comparativamente a R$ 885,9 bilhões (70,5% do PIB) em dezembro
de 2001.
Portanto, ambas dívidas públicas eram bastante superiores no
fim de 2002 se comparadas às do fim de 2015. Respectivamente,
DLSP/PIB: 56% versus 36%; DBGG: 72% versus 66%. E FHC não foi
ameaçado de “impitimam”...

Fase de Desalavancagem Financeira
O excelente trabalho de compilação e organização de dados e
informações, elaborado por Gerson Gomes e Carlos Antônio Silva da
Cruz, “Vinte e Cinco Anos de Economia Brasileira”, do Centro de Altos
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Estudos Brasil Século XXI, nos propicia uma visão de longo prazo dos
indicadores econômicos de 1995 a 2019. Com ela, captamos as
tendências históricas essenciais para propiciar tanto uma análise
conjuntural quanto uma de qual seria a perspectiva ou o cenário
futuro, caso o choque sanitário, com quebras de demanda e oferta,
não interrompesse o prolongamento dessas tendências.
O primeiro ponto a destacar é a média anual de crescimento de
cada um dos ciclos de política econômica de acordo com as ideologias
predominantes na época. A Era classificada por ele de “novodesenvolvimentismo”, por não ter usado a depreciação da moeda
nacional como instrumento para incentivar exportação industrial, eu
prefiro denominar de “social-desenvolvimentismo” ou
socialdemocracia tropical por ter adotado uma política social ativa.

!

Para a análise de cada conjuntura da economia brasileira é
necessário compreender em qual fase do ciclo de endividamento ela
se encontra. Tanto as empresas não-financeiras, quanto o Estado,
ambos fazem alavancagem, isto é, se endividam para aumentar a
escala da produção ou da política pública.
Ao considerar a nova rentabilidade com o lucro a partir da soma
dos recursos próprios com os recursos de terceiros em relação ao
capital próprio original, se a taxa de juro não o esmaga, vale muito a
pena assumir o risco. No caso do Estado, o custo de oportunidade é
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avaliado pela comparação entre a política pública só com recursos
orçamentários da arrecadação fiscal e a ampliada com endividamento
público ou concessão de crédito pelos bancos públicos. Com a
capitalização deles, têm poder de multiplicar a moeda bancária.

!
A alavancagem, tanto do setor público, quanto do setor
privado, ocorre quando os encargos relativos da dívida são inferiores
à renda. Os consumidores adquirem condições de consumir mais. A
capacidade produtiva volta a crescer com os investimentos. Passa-se
à fase de reflação em novo ciclo da dívida em longo prazo.
A fase de alavancagem pode durar ½ século ou mais, mas a
última no Brasil ocorreu durante os 13 anos da Era Socialdesenvolvimentista. A depressão costuma durar de dois a três anos e
a reflação, quando os encargos da dívida têm de cair relativamente à
renda, perduram de sete a dez anos até a economia voltar à
normalização, depois da política monetária “empurrar corda”, ou seja,
tornar a taxa de juro real negativa sem alcançar de imediato a
retomada do crescimento. Daí deriva a expressão “década perdida”.
Por exemplo, no Brasil, o endividamento externo dos anos 70
levou às décadas perdidas dos anos 80 e 90. Antes, o endividamento
interno dos anos 50 tinha levado à crise dos anos 60. Depois,
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também um endividamento interno de 2004 a 2014 provocou a atual
desalavancagem financeira.
Essa longa fase de desaceleração parece ser inevitável, seja
pelo uso pleno da capacidade produtiva, pressionando a inflação, seja
por choques exógenos inesperados. Por exemplo, observe no quadro
abaixo a frequência anual de registros de estiagem e seca entre
1991-2012.

!
A estiagem é um período prolongado de redução ou ausência de
chuvas, quando a perda de umidade do solo é superior à sua
reposição. As estiagens são comuns no Nordeste brasileiro no
segundo semestre do ano e seus impactos são maiores quando
ocorrem no período conhecido como quadra chuvosa, nos meses de
fevereiro a maio. Normalmente, é devido ao fenômeno El Niño,
caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico.
Estiagens nesse período impedem a preparação para o semestre
seguinte, a qual se dá principalmente pela recarga dos mananciais e
a produção agrícola de sequeiro, dependente das chuvas.
A seca é uma estiagem prolongada, durante o período de
tempo suficiente para a falta de precipitação provocar grave
desequilíbrio hidrológico. As principais consequências são o colapso
dos sistemas de abastecimento d'água potável e extensivas perdas
agropecuárias.
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No período de 2013 a 2016, em praticamente metade dos
5.570 municípios brasileiros (48,6%) ocorreu algum evento de seca,
totalizando 2.706 municípios a registrarem esses eventos climáticos
no Brasil. A seca afetou os 1.262 municípios integrantes do Semiárido
brasileiro. Nesses locais, em geral, a população enfrenta uma
situação crônica em seu abastecimento hídrico.
A região semiárida do Nordeste é caracterizada pela má
distribuição das chuvas no tempo e no espaço, bem como pelas altas
taxas de evaporação, tornando a região mais vulnerável a esses
desastres. Além da região semiárida, também ocorreram secas em
um total de 1.444 municípios de outras regiões do País.
A consequência econômica desse longo “acidente climático” foi
a quebra de oferta de alimentos. Pior, o Banco Central do Brasil
cometeu uma “barbeiragem” com a política monetária, submetida ao
regime de meta inflacionária. Respondeu à calamidade natural
passageira por si só com brutal controle da demanda agregada
através de choque de juros. Evidentemente, como mostrarei adiante,
elevou subitamente o custo do endividamento, com elevação dos
encargos financeiros, seja do setor privado, seja do setor público.

!
Observe no quadro acima, em todas as estações chuvosas no
Sudeste brasileiro (janeiro-abril), de 2013 a 2016, ter ocorrido seca
e, consequentemente, inflação de alimentos. Pesa ¼ do IPCA.
O problema se agravou com o choque tarifário, implementado
pela política econômica neoliberal de Joaquim Levy, em 2015. Sua
formação neoclássica lhe aconselhou a impor “a verdade dos preços
relativos” para obter um imaginário equilíbrio geral. Liberou também
a taxa de juro e a taxa de câmbio.

!36

Em 2015, a moeda norte-americana subiu 48,5% sobre o real.
Segundo a Reuters, foi o maior avanço anual em 13 anos. Em 2002,
o dólar também teve elevação de sua cotação em pouco mais de 50%
em relação ao real. Em 30 de janeiro de 2015, sua cotação era US$
2,68/R$; em 30 de dezembro do mesmo ano, alcançou US$ 3,94/R$.
Os preços monitorados tinham sido antes administrados para
compensar os choques dos preços de alimentos. Quando Levy
assumiu o comando do ministério da Fazenda, para agrado dos
acionistas minoritários das empresas estatais, “liberou geral” esses
preços. Confira o efeito desses choques inflacionários, no gráfico
abaixo, onde se encontra a evolução do IPCA e de seus componentes
“Alimentação e Bebidas” e Preços Monitorados.

!
Ilusão de controle é a tendência humana a acreditar na
possibilidade de controlar ou influenciar alguma coisa sobre a qual,
objetivamente, não tem poder. Acasos improváveis, embora raros,
são acontecimentos totalmente possíveis de acontecer. Não é
surpreendente ocorrerem. Surpresa seria se nunca ocorressem.
Infelizmente, a equipe econômica em 2015 pecou pelo Viés da
Ação. Os tecnocratas foram proativos, mesmo em circunstância
acidental e indefinida, quando não adiantava ser.
Na evolução humana, inicialmente, a atividade (“fazer”)
compensava mais em lugar da reflexão (“pensar”). A inação de se
aguardar não valeria nenhum reconhecimento de ter havido
prudência na espera, quando aquela situação era totalmente
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desconhecida por todos os economistas com desconhecimento do
tratamento da seca.
Já, agora, em uma situação clara e definida de Grande
Depressão Deflacionária, quando tanto uma omissão quanto uma
ação podem levar a um prejuízo, sempre os sábios-tecnocratas
optam pelo Viés da Omissão. Os prejuízos causados pela inação
parecem ser, subjetivamente, mais inofensivos. Pensam ser melhor
não se comprometer...

!

Ressalve-se: o IPCA ficou abaixo do limite superior da meta
inflacionária de 2004 a 2019, com a exceção do ano de 2015 com sua
sequência choque de inflação de alimentos e preços monitorados choque cambial – choque de inflação importada - choque de juros.
Outro ponto relevante, para a análise adiante, a taxa de
desemprego aberto caiu de 2003 a 2011, apesar da recessão
provocada pela crise mundial em 2008 e 2009. Depois, manteve-se
estável no baixo patamar de 6,5% de 2012 a 2014. A partir de 2015,
com a volta da Velha Matriz Neoliberal, o patamar quase dobrou.
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Por trás dessa estagdesigualdade (estagnação mais
concentração de riqueza financeira), perdurando de 2015 a 2019, em
última instância, estiveram as arbitrárias decisões de política de juros
tomadas pelo COPOM, ou seja, o Comitê de Política Monetária
constituído pela diretoria do Banco Central do Brasil. A Selic-meta
teve tendência de queda desde agosto de 2011 até outubro de 2012.
Permaneceu em 7,25% aa de outubro de 2012 a abril de 2013.
Aí o COPOM se assustou com a inflação de alimentos e reagiu,
exageradamente, com uma tendência de alta em 7 pp até agosto de
2015. Permaneceu por 14 meses nesse elevadíssimo patamar de
14,25% ao ano ou 1,1% ao mês.
A partir de outubro de 2016, depois da variação mensal do
IPCA ter registrado 0,08% em setembro e 8,48% em 12 meses,
iniciou um lento processo de baixa da Selic-meta até 6,5% aa em
abril de 2018. Permaneceu por 17 meses nessa taxa.
Quando o IPCA em 12 meses registrou 3,22% em julho de
2019, a nova diretoria do Banco Central retomou o processo de baixa
em agosto de 2019. Um ano após, já na Grande Depressão
Deflacionária, fixou a Selic em 2% aa. A taxa de juro real ex-ante
(esperada) é negativa: -0,71% aa.
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Comparações das Curvas de Selic 252, IPCA variações mensais e IPCA em 12 meses - 2000-2020
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Má Política Econômica
Em conclusão, ao modelarmos o ciclo de dívida oscilante em
curto prazo sobre largas flutuações em longo prazo, ele flutua em
torno de uma linha de tendência de crescimento da produtividade
também em longo prazo.
Esse modelo de ciclo de endividamento, elaborado por Ray
Dalio, em seu livro Principles For Navigating Big Debt Crises
(Bridgewater; 2018), propicia uma análise de:
•

onde estávamos antes,

•

qual é a conjuntura atual, e

•

para qual destino estamos provavelmente nos dirigindo.

O processo de desalavancagem, aqui-e-agora, está sendo
conduzindo de maneira equivocada. O governo e o Congresso
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Nacional impõem regras perenes – Lei de Responsabilidade Fiscal,
Regra de Ouro, Regra do Teto – para uma economia de mercado de
natureza cíclica. O ser humano é o único animal capaz de se
amordaçar voluntariamente...
Há três “regras de ouro”, idealmente, a serem seguidas por
policy makers condutores da política econômica:
1.

não deixar a dívida crescer em ritmo superior ao da renda,
senão os encargos financeiros esmagarão o lucro e a
arrecadação fiscal;

2.

não deixar a renda, composta por salários, lucros, alugueis e
juros, crescer mais rapidamente face à produtividade real,
senão as empresas não-financeiras – e a economia como um
todo – perderão competitividade;

3.

executar políticas públicas e incentivar as iniciativas privadas
para aumento da produtividade, porque em longo prazo é o que
mais importa.

Durante o ciclo de endividamento, a boa política econômica
segue os seguintes preceitos em cada fase:
•

bolha: previne o crescimento excessivo de dívida e a inflação de
ativos com políticas macroprudenciais e política fiscal rígida;

•

topo do ciclo ou auge: depois do controle, facilita a retomada
do crescimento, via políticas setoriais seletivas;

•

depressão: fornece ampla liquidez, reduz rapidamente as taxas
curtas até atingirem 0%, busca monetizações agressivas, adota
estímulos fiscais e proteção para os bancos “too big to fail”;

•

desalavancagem financeira: as reflexões começam com
monetizações agressivas por meio de compras de ativos ou
grandes depreciações da moeda, o suficiente para levar o
crescimento nominal do PIB acima das taxas de juros nominais.

•

normalização: equilibra as forças depressivas de inadimplência
e austeridade com as forças reflacionárias de monetização da
dívida, depreciações cambiais e estímulo fiscal.
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Durante o ciclo de endividamento, a má política econômica
adota a seguinte prática em cada fase:
•

bolha: é permissiva com novos investimentos financiados por
dívida de especuladores ao apostarem na tendência de alta dos
preços com juros baixos demais;

•

topo do ciclo ou auge: continua a apertar
a política monetária, mesmo depois de estourar a bolha;

•

depressão: lenta em cortar taxa de juro, fornece liquidez
limitada, adota austeridade fiscal e instituições financeiras
sistemicamente importantes são deixadas danificadas ou falidas
em nome da ilusória “competição”;

•

desalavancagem financeira: as monetizações iniciais vacilam,
as compras de ativos de risco são mais discretas, para evitar
efeito-riqueza em nome de ilusória isonomia, e o estímulo da
política monetária é prejudicado, dada a obsessão por
austeridade e ajuste fiscal;

•

normalização demorada: as “depressões inflacionárias feias”
surgem nos casos onde os formuladores de políticas permitem
a confiança na moeda nacional entrar em colapso ao imprimir
excesso de dinheiro.

Em qual das duas você enquadraria a política econômica
brasileira?
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Capítulo 3 Finanças Corporativas
Baixa Alavancagem de 2003 a 2010
O Trabalho de Discussão Interna do CEMEC-IBMEC,
Financiamento do Investimento das Companhias Abertas Brasileiras
(TDI CEMEC 04; junho 2011), teve como objetivo principal identificar
o padrão de financiamento dos investimentos de companhias abertas
brasileiras negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA
no período 2000-2010. Como objetivos secundários estavam a
análise da representatividade destas companhias na economia e a
apresentação de alguns indicadores, supostamente correlacionados
com as decisões de investir e de estrutura de capital no período,
como custo médio do passivo oneroso, alavancagem e retorno sobre
o ativo.
Nele, foram analisados os saldos e as variações de saldos das
principais contas patrimoniais de Ativo e Passivo relacionadas com os
financiamentos e investimentos realizados por estas empresas. As
contas de ativo analisadas foram: Disponível + Aplicações Financeiras
de Curto Prazo, Clientes, Estoques, Imobilizado e Outros Ativos; as
contas de passivo analisadas foram: Financiamentos, Debêntures,
Fornecedores, Outros Passivos e Patrimônio Líquido.
Além dos dados consolidados do Balanço Patrimonial das
e m p r e s a s , t a m b é m f o ra m u t i l i z a d a s a l g u m a s c o n t a s d a
Demonstração de Resultados para cálculo de alguns indicadores,
como Custo Médio do Passivo Oneroso e Retorno sobre o Ativo.
A amostra é composta por todas as companhias abertas
existentes na base de dados Economática, em cada ano. Além dessa
fonte, também foram utilizados outros dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE, Revista Exame - Melhores &
Maiores, e Contas Financeiras CEMEC.
Excluiu-se Bancos, Seguradoras, Fundos e Holdings, por
apresentarem estruturas de capital muito diferentes em relação às
demais empresas e para evitar problemas de dupla contagem. O foco
f o i s o b r e a s e m p r e s a s n ã o - f i n a n c e i ra s d e m a n d a n t e s d e
financiamento.
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O número de empresas componentes na elaboração das
variáveis e indicadores analisados variava a cada período, ficando
próximo de 320 empresas. Para o cálculo das variações de saldos das
contas patrimoniais, considerou-se apenas as empresas presentes em
determinando período e no período imediatamente anterior. Assim
sendo, o foco do trabalho não está em analisar a evolução do
financiamento e investimento de um painel fixo de empresas ao longo
do período, mas a evolução das contas analisadas considerando todas
as empresas existentes naquele momento.
Analisando o comportamento do investimento em imobilizado e
do investimento em ativo total, a alta correlação entre dívida e
investimentos, na primeira década do século XXI, sugeriu:
1.

as companhias abertas terem financiado as variações de
investimentos prioritariamente com dívida, mantendo
crescimento continuado de recursos próprios;

2.

as companhias abertas tiveram maior acesso a recursos de
dívida em lugar das de capital fechado: contribuem com cerca
de 20% do PIB e da formação bruta de capital fixo, mas seu
exigível financeiro representa mais que 50% do total.

Na análise da composição do Ativo de todas as empresas da
amostra, segregado em Disponível e Aplicações Financeiras de Curto
Prazo, Clientes, Estoques, Imobilizado e Outros Ativos. Verifica-se,
principalmente, de 1999 a 2010, aumento do disponível (de 6% para
12%) e de outros ativos (de 23% para 32%) e redução do ativo
imobilizado (de 61% para 43%) durante o período analisado. Clientes
(4-5%) e estoques (7-8%) permaneceram com participações
estáveis.
Com o intuito de verificar qual a influência da Petrobras e da
Vale nos dados agregados, optou-se por segregar estas duas
empresas da análise, sendo criadas duas sub-amostras. A primeira
delas é composta por Petrobras e Vale e a segunda é composta por
todas as empresas da amostra, excluindo Petrobras e Vale.
No caso de Petrobrás e Vale aumenta a proporção do ativo
imobilizado no ativo total, em movimento inverso ao observado nas
demais empresas da amostra. Nestas, essa redução foi compensada
pelo aumento de outros ativos, possivelmente, devido ao aumento de
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investimentos em coligadas, subsidiárias e outros investimentos, e do
disponível.
Quanto à composição do Passivo de todas as empresas da
amostra, segregado em Financiamentos, Debêntures, Fornecedores,
Outros Passivos e Patrimônio Líquido. Verifica-se, principalmente,
aumento do Patrimônio Líquido (de 37% para 45%) e redução do
endividamento (de 31% para 25%) a partir do ano de 2003 até o
terceiro trimestre de 2010.

!
A redução do endividamento e aumento do Patrimônio Líquido
verificados na amostra total parece refletir o comportamento destas
contas na Petrobras e na Vale. Elas reduziram a proporção de dívida
em favor de capital próprio na forma de emissão primária de ações e
retenção de lucros, principalmente, a partir de 2003.
Houve um grande aumento no Patrimônio Líquido em Set/2010
como reflexo da emissão de ações da Petrobras para alavancagem de
investimentos na extração de petróleo em águas profundas. Nas
demais empresas observa-se uma tendência oposta, com redução da
participação de capital próprio e algum aumento de endividamento.
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Na análise do comportamento do investimento em imobilizado e
do investimento em ativo total no período de 2000 a 2010 os
números indicam maior correlação do investimento com a utilização
de dívida pelas empresas em geral, e com o patrimônio líquido no
caso da Petrobras e Vale. Desse modo, para as demais empresas, os
investimentos são financiados prioritariamente por operações de
dívida, enquanto o fluxo de recursos próprios, via retenção de lucros
ou emissões primárias, parecem refletir uma política de acumulação
de prazo mais longo, mantendo-se assim níveis de endividamento
adequados.
O CEMEC destaca o crescimento da participação dos
financiamentos de longo prazo no passivo das empresas. Ganha de
60% a 70% em lugar de financiamentos e debêntures de curto prazo.
Em média de meados da primeira década, as empresas utilizam
aproximadamente 50% de capital próprio para financiar seus
investimentos, 35% de dívida (passivo oneroso) e 15% de passivos
não onerosos (o qual inclui fornecedores). Este resultado também
inclui Petrobras e Vale.
Em média, o retorno sobre o ativo (+/- 15% de 2004 a 2008 e
11% em 2009 e 2010) das companhias abertas foi superior ao custo
médio do passivo oneroso (de 12% a 9% entre 2004 e 2007, alta
para 14% em 2008, e retorno para 8-10% em 2009 e 2010),
indicando haver margem para endividamento adicional.
No gráfico abaixo, nota-se a alavancagem das companhias
abertas ter sido relativamente baixa e declinante nos últimos anos da
primeira década do século. Foi quando ocorreu a crise financeira
mundial.
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Quando o CEMEC apresenta os indicadores de alavancagem,
custo médio do passivo oneroso e retorno sobre o ativo, nos três
últimos anos da década dos 2000, ele destaca a menor alavancagem
e custo médio do passivo oneroso e o maior retorno sobre o ativo da
Petrobras e Vale em relação às demais empresas da amostra. O custo
médio foi calculado pela relação entre as despesas financeiras
líquidas de imposto de renda e o passivo oneroso.
No consolidado de Petrobras e Vale, os fluxos de investimento
estão mais correlacionados com a utilização de recursos de capital
próprio. No conjunto das demais companhias, o fluxo de recursos
próprios, estimado pelas variações de patrimônio líquido ano a ano
(aumentos de capital e retenção de lucros), apresenta tendência
contínua de crescimento.
As variações do exigível financeiro acompanharam de perto os
ciclos de investimento. Houve elevado coeficiente de correlação.
Essa evidência, extraída dos valores consolidados das
demonstrações financeiras das companhias abertas no período de
2000 a 2010, excluídos os dados de Petrobras e Vale, sugere as
outras companhias terem financiado as variações de seus
investimentos prioritariamente com aumentos de dívida. Ao mesmo
tempo, mantiveram crescimento continuado de recursos próprios.
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Esses resultados combinados com as estimativas de leverage
(alavancagem), custos de capital e taxas de retorno do ativo
permitem ao CEMEC levantar algumas hipóteses sobre alguns fatores
capazes de dar sustentação econômica para a adoção dessa
estratégia de financiamento dos investimentos. Além de sugerir maior
facilidade de acesso a mercados de dívida bancária, quando havia
execução de projetos de investimento, nesse período (2000-2010), os
dados mostraram existir margem e justificativa para endividamento
adicional:
1.

a alavancagem era relativamente baixa e decrescente;

2.

a taxa de retorno dos ativos (ROA) era superior ao custo da
dívida, consequentemente, o aumento da alavancagem
aumentaria a taxa de retorno do capital próprio; e

3.

o custo do capital de dívida era inferior ao custo do capital
próprio.

De fato, essa expectativa se confirmou. Mas depois foi
abortada.

Alavancagem durante a “Cruzada da Dilma” contra Juros Altos
Em março de 2013, Carlos Antônio Rocca e Lauro M. dos Santos
Jr. (CEMEC-IBMEC) apresentaram elementos para uma estratégia
nacional de acesso ao mercado de capitais.
O diagnóstico foi o elevado custo de capital e a
recursos de longo prazo limitarem a competitividade e o
da economia brasileira. Somente um pequeno numero
empresas tinha menor custo de capital e se beneficiava
de capitais.

escassez de
crescimento
de grandes
do mercado

Então, o papel do mercado de capitais seria reduzir o custo de
capital e aumentar a oferta de recursos em longo prazo para as
empresas brasileiras. Era óbvio, mas eles não falaram: a difusão do
acesso das empresas ao mercado de capitais, inclusive as de menor
tamanho, dependeria da manutenção da taxa de juro básica de
referência, a Selic, em baixo patamar.
Optaram por apresentar os convencionais diagnóstico e receita:
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1.

a oferta de serviços de infraestrutura limitava o crescimento
econômico e a produtividade da economia brasileira;

2.

a poupança governamental era negativa, logo, os recursos
p ú b l i c o s p a ra i nve s t i m e n t o e m i n f ra e s t r u t u ra e ra m
insuficientes;

3.

o papel do mercado de capitais seria mobilizar recursos para
financiar investimento privado em infraestrutura em sinergia
com o BNDES.

Na ocasião, um mês antes da retomada da elevação da taxa de
juro básica pelo Banco Central do Brasil por conta da “inflação de
alimentos”, provocada pelo início da seca em 2013, havia
oportunidades para o mercado de capitais na agenda do governo da
Dilma Rousseff:
1.

redução da taxa de juros para o patamar de 7,25% aa;

2.

nova tributação ou isenção dos títulos de divida privada;

3.

isenção para estrangeiros e debêntures de infraestrutura,
inclusive pessoas físicas, FIDCs;

4.

BNDES atuando em sinergia com mercado de capitais;

5.

Comunicado da CVM (23/11/2012) decidiu conceder dispensa
de requisitos da Instrução CVM nº 400/03, nas ofertas públicas
de distribuição de valores mobiliários, com o objetivo de
facilitar o acesso de companhias de menor porte à captação de
recursos.

Havia, em 2011, forte concentração no acesso a recursos de
financiamento. A soma do exigível financeiro das 320 companhias
abertas (49%) e das 750 maiores empresas fechadas (29%)
resultava em 78%, ou seja, as demais 4,5 milhões de empresas
fechadas (MPME) ficavam com 22% do financiamento contratado.
Quanto aos ativos totais, face ao mesmo subgrupo – abertas (39%),
maiores fechadas (20%), subtotal de 59% –, as MPME detinham
42%.
Em média, as companhias abertas e maiores fechadas tinham
custos de financiamento mais baixos e inferiores à taxa de retorno
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dos ativos (cerca de 12% a 14% a.a.). As demais empresas tinham
custo alto e dependiam, basicamente, de recursos próprios.
Subdividindo essas empresas não financeiras nos três
agrupamentos, em 2011, o custo mediano do passivo oneroso
(líquido de imposto de renda) era, respectivamente, 9,5%, 11,9% e
18,9%. A ordem de leverage (alavancagem) era oposta: 62%, 47% e
22%.

!
Um menor custo de financiamento das empresas dependia do
acesso a fontes de recursos com taxas mais baixas no BNDES e no
mercado de capitais. No fim do período do gráfico abaixo (dez2001set2012), as fontes domesticas de menor custo somavam 45,9% do
exigível total: BNDES com 26,3% e mercado de capitais com 19,8%.
O mercado internacional passou por imensa queda de participação na
Era Social-Desenvolvimentista, substituído por aquelas fontes e
crédito bancário com recursos livres.
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No mercado de capitais, 2/3 das empresas capazes de se
beneficiarem eram grandes com faturamento acima de R$ 400
milhões. Representavam 294 no total de 444 participantes. As demais
150 eram empresas médias com faturamento entre R$ 20 milhões e
R$ 400 milhões.
Cerca de 4,5 milhões de empresas pequenas não eram
“abertas”, isto é, com ações na bolsa de valores, nem emitiam
debêntures. O CEMEC estimava existir 5.000 empresas grandes, mas
apenas 195 “abertas” (3,9%), entre elas 99 emitiram debêntures de
2009 a 2012, ou seja, 2% do total. Entre as 30.000 empresas
médias, 78 eram “abertas” (0,3%) e 72 emitiram debêntures (0,2%).
No caso de desembolsos do BNDES, 2/3 do valor total deles se
destinavam às empresas não-financeiras médias e grandes.
No exigível financeiro, dentro do mercado doméstico, em
setembro de 2012, as companhias abertas retinham 49%, as maiores
fechadas 29%, e as MPME restantes detinham 22% (9% com custos
favorecidos e 13% com recursos a taxas de mercado).
Os dados de balanços contábeis confirmavam: os recursos
próprios (lucros retidos e aumentos de capital) eram a principal fonte
de financiamento de investimento das companhias abertas e maiores
empresas fechadas. As abertas usavam mais divida face às fechadas.
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Os economistas do CEMEC já anunciavam: o mercado de
capitais teria importância estratégica, porque a participação do
BNDES no financiamento total não era sustentável em longo prazo.
Por ter seu funding baseado em dívida pública, repassada pelo
Tesouro Nacional, esse arranjo para sua atuação anticíclica teria,
inevitavelmente, implicações fiscais. Os encargos financeiros,
determinados decisivamente pelo Banco Central, eram o maior fator
expansionista do déficit nominal.
Comparativamente ao ano de 2002, no fim da primeira Era
Neoliberal, o funding do BNDES tinha se alterado da seguinte forma,
para dar a escala necessária à sua atuação anticíclica, após a
explosão da crise mundial em 2008: em 2011, o Tesouro Nacional
contribuía com 49,7% face a 10,7% em 2002. Em contrapartida,
caíram as contribuições do FAT (de 41,9% para 23,4%), do PIS/
PASEP (de 15,3% para 5,1%), dos empréstimos externos (19,8%
para 3,6%). O patrimônio líquido aumentou de 8,2% para 9,8% e
outros de 4,1% para 8,4%.
Pior era a hipótese cultivada pelos neoliberais: o BNDES inibia o
mercado de capitais. Os desenvolvimentistas contrapunham outra:
era a elevada taxa de juro básica Selic a inibidora desse mercado de
renda variável. Com essa polêmica tipo “copo meio cheio, copo meio
vazio”, quando os neoliberais assumiram o BNDES trataram logo de o
esvaziar...
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Havia hábitos comportamentais arraigados dos investidores por
causa da cultura de renda fixa. Como os títulos públicos
remuneravam com altas taxas de juros, elevada liquidez e risco de
crédito nulo (“soberano”), eles inibiriam as aplicações em renda
variável e títulos de divida corporativa enquanto os juros fossem
disparatados.
Em consequência, a base de investidores individuais em ações
era pequena e a cultura de mercado de capitais insuficiente. Os
investidores institucionais (fundos de pensão e fundos de pensão)
preferiam títulos públicos e investimento em ações de grandes
companhias. As empresas menores tinham mais risco, custo maior de
analise, menos liquidez.
O ciclo de IPOs 2006/2007 tinha confirmado as grandes
emissões e de grandes empresas serem para grandes investidores,
especialmente estrangeiros. No fim de 2010, eliminou-se a
discriminação tributária de haver isenção para títulos públicos e
tributação de títulos privados. Isso mantendo os investidores
estrangeiros fora do mercado de divida corporativa ou debêntures.
A tributação via imposto de renda favorecia o investimento em
imóveis. Havia também distorção com a bitributação de rendimentos
(cupom) das debêntures, sendo mais um fator de inibição da liquidez
do mercado secundário de divida corporativa. A baixa liquidez de
títulos de divida corporativa e das ações de empresas de menor porte
afastava os investidores desses papeis.
Quanto às empresas, abrir capital e entrar no mercado de
mercado de capitais via ações ou títulos divida direta dependia de sua
avaliação de custos e benefícios. O ciclo de IPOs 2006-2007
demonstrou o beneficio da redução do custo de capital próprio ter
sido seu principal fator determinante. Essa impressão era reforçada
pela escolha de IPOs como principal estratégia de desinvestimento
dos FIP (Fundos de Investimentos em Participações).
Com o aumento do custo de capital próprio, a partir de
setembro de 2008, quando o Banco Central do Brasil, ao contrário
dos demais, respondeu com elevação da taxa de juro à crise mundial,
houve inibição de IPOs e emissões primárias de follow on. A redução
de custos de IPO e de manutenção de companhias abertas seria
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desejável, embora as comparações internacionais não indicassem
diferenças significativas de custo.
Para maioria das empresas brasileiras, o mercado de capitais
não era considerado alternativa de captação de recursos. O grau de
informação entre os empresários era baixo e o mercado de capitais
usualmente era visto como sinônimo de mercado acionário. Até a
ICVM 476/2009, o mercado de divida corporativa era reservado
apenas às companhias abertas.
O compartilhamento de controle e os custos de adequação à
transparência, para os investidores em ações, eram considerados a
maiores desvantagens. Além disso, havia a percepção até então
verdadeira de o mercado só existir para grandes emissões.
Todos esses custos e “desvantagens” identificados pelas
empresas aplicavam-se também às emissões de divida. Os avanços
da regulação se davam à custa de um excesso burocrático. Eles
elevavam os custos de compliance e aumentavam o prazo de ajustes
requisitados para entrada no mercado.
Era necessária a eliminação do “planejamento tributário”,
permitido por algum grau de informalidade. A tentativa de diminuir o
pagamento de tributos utilizando mecanismos legais é chamado de
elisão fiscal. Evasão fiscal é um meio ilícito de simulação de operações
para evitar o pagamento de tributos, violando a lei fiscal ou o
regulamento fiscal do país.
Até a queda da taxa de juros básica Selic, em longo prazo, os
prêmios de risco sobre altos juros de títulos públicos elevavam custos
de títulos de divida privada acima da taxa de retorno de ativos da
maioria das empresas. As maiores empresas com melhores padrões
de transparência e governança preferiam, então, operar com o
BNDES com taxas muito inferiores às de mercado de títulos de dívida
direta.
Quanto aos interesses dos intermediários bancários e
prestadores de serviços financeiros de lançamentos de ações ou
debêntures, eram fatores limitantes do acesso das empresas ao
mercado de capitais ele se concentrar em grandes investidores
institucionais e, principalmente, estrangeiros. A base de investidores
pessoas físicas era limitada e focada em renda fixa.
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No mercado para colocação de dívida corporativa, uma
discriminação tributária afastava os investidores estrangeiros,
enquanto a rentabilidade de títulos públicos e a baixa liquidez do
mercado secundário afastava os investidores institucionais. Logo, os
bancos, escritórios de advocacia, auditorias e outros prestadores de
serviços concentravam-se apenas nas grandes emissões.
Os economistas do CEMEC reconheciam alguns fatores
limitantes do mercado de capitais começavam a ser superados no
governo Dilma, como as altas taxas de juros de títulos públicos. A
partir de agosto de 2011 taxa SELIC teve acentuada redução,
refletida também nas taxas longas (NTN-B).
O governo anunciou a pretensão de eliminar a indexação à
SELIC e ao CDI. Desde a MP 517 de 12/2010 (Lei 12.421), várias
medidas reduziram de modo significativo discriminação tributária em
relação a títulos de divida privada, inclusive a distorção tributária. Foi
eliminada a dupla tributação sobre cupom de juros.
O Comunicado CVM de 23/11/2012 fez a concessão de dispensa
dos requisitos da ICVM 400 para companhias com ativos menores de
R$ 300 milhões e emissões inferiores a R$ 150 milhões. O
procedimento simplificado com menos burocracia e menos custos ao
substituir o prospecto de distribuição pelo edital de oferta publica e
formulário já existente.
A distribuição passou a se feita por meio de leilão na bolsa para
investidores qualificados. Estes podiam colocar as ações para o
público em geral após 18 meses. Com aumento do grau de
formalização das empresas e formadores de mercado abriu-se
possibilidade para elevar a liquidez de empresas menores.
Enfim, até os economistas neoliberais eram felizes na Era
Social-desenvolvimentista... E não sabiam!

Financiamento das Empresas Não-Financeiras após o Golpe
O objetivo do Relatório CEMEC-FIPE, Financiamento de Todas
Empresas Não-Financeiras, é oferecer um conjunto de análises,
indicadores e dados de modo a permitir a verificação de qual modo o
conjunto de todas as empresas não financeiras brasileiras se financia.

!55

As informações
da composição
do exigível financeiro de
todas as empresas não financeiras por fontes de recursos são obtidos
a partir da consolidação de dados de fontes primárias (BACEN,
ANBIMA, CVM, B3 e Demonstrativos Financeiros de Entidades
Financeiras) com o uso do Modelo de Contas Financeiras do CEMECFIPE.
Em 2018, 80,3% do aumento dos ativos das empresas não
financeiras foram financiados por capital próprio (retenção de lucros
77,7% e emissões primárias 2,7%), muito acima do padrão histórico
de 50,8% entre 2005 e 2018. Nesse período, emissões primárias
foram 7,4%, lucros retidos 43,4% e dívida 49,2%.
Essa diminuição de dívida, em 2018, revelou o propósito de
desalavancagem financeira das empresas. Desde dezembro de 2016
até julho de 2019, os recursos externos e o mercado de capitais
respondiam por quase 100% da captação liquida de recursos das
empresas, segundo a pesquisa do CEMEC-FIPE. Todos os indicadores
apontavam para uma captação líquida negativa das empresas nãofinanceiras nos bancos, ou seja, pagamento de dívidas superior à
tomada de novos empréstimos.
A taxa média de juros do crédito do sistema financeiro com
recursos livres para Pessoa Jurídica tinha se elevado continuamente a
partir de junho de 2013, depois de uma queda desde 2011: 23,3%
aa; 2012, 18,0% aa. As taxas no fim dos anos seguintes foram:
2013, 22,2% aa; 2014, 24,2% aa; 2015, 30,0% aa. Em 2016, caiu
um pouco: 28,1% aa; em 2017, caiu mais: 21,5% aa; em 2018:
19,0% aa; em 2019: 16,9% aa. Finalmente, em junho de 2020, esse
custo (ICC) caiu para 14,2%, ou seja, a mesma taxa de juro da Selic
no famigerado período em torno do golpe econômico e político de
2016.
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A queda da SELIC, a partir de outubro de 2016, gerou
considerável redução dos custos de capital próprio e de divida.
Beneficiou, especialmente, as empresas com acesso ao mercado de
capitais.

!

A redução da taxa de juros das debêntures, em CDI+%, lidera
a redução de taxas de financiamento. Cria concorrência entre fontes
de recursos para empresas maiores com acesso ao mercado de
capitais.
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Empresas “abertas” (SA) têm mais acesso as fontes de recursos
mais baratas e custos de financiamento menores se comparados com
os das “fechadas”. O gráfico abaixo mostra como a elevação das
taxas de juros, de meados de 2013 a fins de 2016, aborta o processo
de alavancagem financeira das grandes empresas contratadas nas
obras públicas de infraestrutura no período PAC-Copa-Olimpíadas.

!
Desde 2016 e até meados de 2019, a captação liquida de
recursos das empresas não financeiras somente passa a apresentar
crescimento anual no primeiro semestre de 2018, revertendo taxas
negativas anteriores. O saldo total de dívida das PJ não-financeiras
em relação ao PIB reverte queda após o primeiro trimestre de 2018
até o fim desse ano, mas, em julho de 2019, cai para 49,5% do PIB,
abaixo de dezembro de 2016 (50,2% do PIB), com redução do saldo
de recursos do mercado doméstico.
Aumenta a dívida dolarizada, após o golpe econômico, com o
desmanche do BNDES. A participação de dívida em moeda
estrangeira ou indexada a câmbio, de dez/2016 a jul/2019, flutua em
torno de 40% da dívida total das empresas não financeiras.
De maneira pressuposta, sem verificar os dados deflacionados
dos desembolsos do BNDES em termos reais, desde 2009, mas
apenas o relativo com o PIB, o CEMEC-FIPE afirma, a partir de
dezembro de 2016, a queda do saldo da dívida com o BNDES ter sido
compensado com crescimento do saldo de dívida corporativa. O saldo
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de crédito de recursos livres é praticamente estável em relação ao
PIB.

!
A mudança de composição na dívida das empresas, no período
dez/2016 a jul/2019, refletiu o aumento do saldo de divida
corporativa (de 11,7% para 18,4% do total) e externa (de 34,5%
para 37,1% do total), inclusive empréstimos inter companhias. Houve
queda da participação do crédito direcionado pelo BNDES (de 17,5%
para 11,7% do total) e por outros (de 7,8% para 5,2% do total).
Crédito bancário com recursos livres ficou com participação
relativamente estável em torno de 23,4% e igualmente debêntures
em instituições financeiras em torno de 4,3%.
O aumento da divida corporativa equivaleu à queda de
participação do credito direcionado no exigível das empresas. Boa
parte dos recursos das debêntures foram captados a custo menor por
conta da queda do CDI. Foram usados inclusive para antecipação das
amortizações dos empréstimos do BNDES, cujo custo corrigido em
TJLP se tornou superior à referência da SELIC. Para novos
empréstimos, seus custos elevaram com a troca de TJLP por TLP.
Desde o início de 2016, as grandes empresas têm aumentado o
saldo de dívida em moeda estrangeira. Depois de forte queda em
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2016/2017, o estoque recursos captados no mercado doméstico tem
variação positiva a partir de 2018.
No mercado doméstico, a queda dos saldos de crédito
direcionado e de recursos livres foi compensada com o aumento de
dívida corporativa das grandes empresas. Isso antes de ocorrer o
crash financeiro de março de 2020, o início da pandemia do
coronavírus.
As debêntures sofreram marcação-a-mercado e levaram à fuga
dos investidores institucionais, antes os maiores carregadores em
suas carteiras de Fundos de Crédito Privado e Renda Fixa DI. Os
bancos lançadores passaram as “encarteirar”.

!
O saldo de crédito para as PME (faturamento abaixo de R$ 300
milhões) apresentado crescimento até o fim de 2015 forte queda até
setembro de 2019. As grandes empresas (faturamento acima de R$
300 milhões) tiveram menor redução do crédito por terem maior
acesso aos recursos externos e do mercado de capitais.
O resultado é, nesse período, os recursos líquidos captados no
mercado internacional e no mercado de capitais responderem pela
totalidade dos recursos líquidos captados por essas empresas. A
acentuada queda das taxas de divida corporativa, criou forte
competição no mercado de financiamento dessas grandes empresas.
Levou até à redução das taxas médias do BNDES, como reação ao
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aumento de operações de antecipação de resgaste de operações
daquele banco com recursos captados no mercado de dívida.
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Situação Financeira de Empresas Não-Financeiras
A Equipe Técnica do CEMEC-FIPE é composta pelo Diretor
Carlos Antônio Rocca, pelo Superintendente Técnico Lauro Modesto
Santos Jr., e pelos Analistas Marly Paes e Fernando M. Fumagalli.
O objetivo do CEMEC-FIPE é analisar a situação financeira da
amostra de empresas não financeiras, com base na evolução de
indicadores de endividamento, alavancagem, geração de caixa e
cobertura de despesas financeiras. Esses indicadores são calculados
com dados das demonstrações financeiras consolidadas de um painel
fixo dessas empresas e na construção da distribuição de frequência
desses indicadores na amostra. São utilizados períodos de quatro
trimestres móveis para as empresas abertas e anuais para as
empresas fechadas.
A formulação dos indicadores de endividamento e da
capacidade de pagamento são os seguintes:
EBITDA / DF (EBITDA é a sigla em inglês para Earnings Before
Interest, Taxes, Depreciation And Amortization, em português:
Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização
(também conhecida como LAJIDA; DF são as Despesas Financeiras):
expressa a capacidade de gerar recursos para pagar as despesas
financeiras da dívida, ou seja, é a relação entre o valor contábil de
geração de caixa de um período com as despesas financeiras
apropriadas nesse mesmo período.
EBITDA/DF > 1: geração de caixa cobre as despesas financeiras da
dívida do período;
EBITDA/DF < 1: geração de caixa não cobre as despesas
financeiras da dívida;
DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA > n: indica o número de períodos
anuais necessários para amortizar a dívida líquida (dívida bruta
menos caixa e equivalentes de caixa mais aplicações financeiras) com
a geração de caixa apropriada no período de referência.
DL/EBITDA > 5: nível de endividamento é considerado elevado;
quando seriam necessários mais de 5 anos para amortizar a dívida
com o EBITDA gerado no período.
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EBITDA + CAIXA (T-1) / (DESPESAS FINANCEIRAS + DÍVIDA CP
(T-1) ) > 1: indica a capacidade de pagar despesas financeiras e
amortizações da dívida de curto prazo (menos de 12 meses de
vencimento) registrada no início do período com o disponível (caixa e
equivalentes de caixa mais aplicações financeiras) existente no início
do período mais a geração de caixa apropriada no período.
Indicador > 1: a soma do disponível do início do período mais
geração de caixa desse período cobre as despesas financeiras e a
amortização de dívida em curto prazo;
Indicador < 1: a soma do disponível do início do período mais
geração de caixa desse período é inferior ao necessário para cobrir
despesas financeiras e a amortização de dívida em curto prazo.
A estabilidade da taxa de câmbio, após a maxi-depreciação da
moeda nacional, realizada gradativamente entre 2010 e com um
choque cambial, realinhando preços relativos, em 2015, colaborou
para incentivar as empresas exportadoras e, depois, controlar a
“inflação importada”. A queda da taxa de juros básica Selic, a partir
de outubro de 2016, colaborou na redução da dívida e das despesas
financeiras das empresas em fase de desalavancagem financeira.

!
No fim do primeiro semestre de 2019 nas empresas abertas e
no fim de 2018 nas fechadas, a divida bruta nominal ainda era
superior à existente em 2015. Em outras palavras, a desalavancagem
financeira ainda não tinha se completado antes da pandemia de
2020.
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Pior, com a retração imposta ao BNDES pela obrigação de
devolução precoce dos repasses ao Tesouro Nacional e troca de TJLP
por TLP, cresceu o percentual de dívida em moeda estrangeira na
dívida bruta das companhias abertas e fechadas. Trocou-se crédito
direcionado subsidiado por endividamento externo dolarizado.

!

Nas companhias abertas, a alavancagem está em queda, mas
não retornou ao padrão anterior à Grande Depressão de 2015-2016.
Nas empresas fechadas, está em elevação, desde 2016, o
endividamento corporativo.
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!

Na amostra total do CEMEC-FIPE, em 2018, o indicador dívida
líquida/EBITDA caiu à quase metade (1,69) do pico (5,18) de 2015
nas abertas estabiliza até o fim do primeiro semestre 2019 em
patamar ainda elevado. Seriam ainda necessários 2 anos para
amortizar a dívida líquida (dívida bruta menos caixa e equivalentes de
caixa mais aplicações financeiras) com a geração de caixa apropriada
no período de referência.

!

A porcentagem de empresas abertas (com ações cotadas na
bolsa de valores) e fechadas (sem capital aberto) com endividamento
excessivo caiu para níveis próximos ao período pré-crise. Em outros
termos, cerca de 8% têm EBTIDA positivo, porém, sua dívida líquida
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é cinco vezes superior. Seriam necessários mais de 5 anos para
amortizar a dívida com o EBITDA gerado no período.

!
Nas empresas abertas de todos os portes caiu a porcentagem
de empresas com endividamento excessivo desde a Grande
Depressão de 2015-2106 até o fim do primeiro semestre de 2019.
Nas Pequenas e Médias, caiu de 18,8% em 2016 para 6,3%; nas
Média de 19,2% em 2015 para 7,4%; e nas Grandes de 14,7%
também em 2015 para 10,4%.
Entretanto, nas empresas fechadas médias, a porcentagem com
endividamento excessivo (DFL/EBITDA > 5) aumentou a partir de
2016. Foi de 6,9% para 11,5% no fim de 2018. Nas fechadas
grandes, caiu do pico de 11,2% em 2014 para 7% em 2018. Nas
fechadas pequenas, a queda no mesmo período foi de 8,7% para
6,3%.
O número de Micro e Pequenas empresas inadimplentes, de
acordo com dados da SERASA-EXPERIAN, aumentou continuamente
de 4,1 milhões para 5,5 milhões no período de março de 2016 a julho
de 2019.
Em 2018, a geração de caixa cresceu 27% nas empresas com
capital fechado. Nas de capital aberto, no período de 12 meses até o
junho de 2019, o indicador caiu 9% em relação a 2018. Mas ele tinha
aumentado de 93% em relação ao “vale” de 2015 para o “pico” de
2018.
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Entre 2015 e 2018, a taxa de variação anual da geração de
caixa (EBITDA) tanto nas fechadas quanto nas abertas foi muito
volátil. O sobe-e-desce anual não aponta uma tendência firme ou
sustentável. Por essa oscilação microeconômica, o desempenho
macroeconômico da economia brasileira é pífio.
Em 2018, a taxa de variação anual da receita cresceu 15,8%
nas fechadas e 14,2% nas abertas. No primeiro semestre do governo
ultraliberal, nas corporações de capital aberto, no período de 12
meses até junho de 2019, o indicador subiu menos: 10,4%.
Tanto nas companhias abertas, quanto nas empresas de capital
fechado, a relação EBITDA/ROL (Receita Operacional Líquida) cresceu
desde 2015. Em outras palavras, o lucro cresceu acima do
faturamento de 11,6% para 21,4% nas abertas e de 10,6% para
12,8% nas fechadas no fim do ano de 2018. Em 2019, permaneceu
nesse patamar.
Segundo o CEMEC-FIPE, estabilidade de câmbio, queda de juros
e maior geração de caixa geram aumento do índice de cobertura de
despesas financeiras.

!
Em contrapartida, o percentual da dívida bruta das empresas
onde o EBITDA é inferior às despesas financeiras em relação à divida
total da amostra caiu de 56,6% em 2015 para 23,5% em 2018. Nas
abertas indicador continuou em queda até atingir 14,6% em junho de
2019.
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O percentual de empresas de capital aberto em junho de 2019
com EBITDA inferior às despesas financeiras teve queda acentuada,
para 27,4%, depois de se elevar de 20,8% em 2014 até 51,2% em
2018. No caso das empresas de capital fechado, o aumento foi de
26,5% em 2014 até o pico de 35,8% em 2016 e a queda para 29%
em dezembro de 2018.
Mais de 80% das companhias abertas pequenas e 37% das
médias ainda têm geração de caixa inferior às despesas financeiras.
No caso das grandes, o percentual é 17,5%. A porcentagem de
empresas fechadas de todos os portes com geração de caixa inferior
às despesas financeiras ainda se mantem próxima de 30%.
Porcentagem das companhias abertas com geração negativa de
caixa (EBITDA < 0) tem pequena queda para 11% no primeiro
semestre de 2019, depois de ter atingido 15% em 2015 e 2017.
Mesmo assim, as empresas abertas têm melhor desempenho se
comparadas às de capital fechado, com pico de 21,3% em 2016 e
queda para 18% em 2018.
Cerca de 2/3 das companhias abertas pequenas e 1/3 das
médias tiveram geração de caixa negativa no ano terminado em julho
de 2019. Enquanto isso, só 3% das grandes tinham essa má situação
financeira.
A porcentagem de empresas pequenas e médias de capital
fechado com geração negativa de caixa está em queda face a 2016,
mas ainda superior ao período pré-crise. Elas se elevaram,
respectivamente, de 12,2% e 8,8% em 2014 para cerca de 22%
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ambas em 2016. Dois anos após, caíram, respectivamente, para 20%
e 19%.
Enfim, a situação financeira das empresas não era boa.
Provavelmente, ficou pior com a Grande Depressão Deflacionária
gerada pela pandemia.

Perspectiva Distante de Retomada de Investimentos
Fato: a partir de 2004, com a retomada da alavancagem
financeira, isto é, endividamento dos consumidores e das empresas
não-financeiras para elevação da escala de produção com a
ampliação da capacidade produtiva, a taxa de investimento no SCN
(Sistema de Contas Nacionais) se eleva de 16,9% em 2003 para um
ponto percentual a mais até o fim do primeiro mandato do governo
Lula. Com a mudança do comando do ministério da Fazenda para
uma direção desenvolvimentista o patamar de 2007 a 2014 flutua em
torno de 21% do PIB.

!
Para tanto, a poupança macroeconômica é pré-requisito?
Evidentemente, não. Estava no patamar de 19%, entre 2004 e 2008,
mas devido à recessão (queda da renda) de 2009 e, posteriormente,
até “pleno-emprego” em alguns setores de atividade e/ou ocupações,
o padrão de consumo se elevou com a mobilidade social. A relação
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poupança / PIB ficou em torno de 18%, ou seja, quatro pontos
percentuais abaixo da taxa de investimento. O relevante é o crédito.
Em 2015, tudo desaba. O patamar da taxa de investimento cai
para permanecer em torno de 15% do PIB. E o da taxa de poupança,
em torno de 14% do PIB. Os neoliberais dizem a dissintonia entre
ambas provocar expansão da demanda agregada monetizada acima
da oferta agregada – e provocar inflação.
Ora, em fase de Grande Depressão e estagnação, o excesso de
capacidade produtiva ociosa tira essa ameaça da “inflação
verdadeira” de cena. Houve sim “inflação de custos”: inflação de
alimentos provoca reposição de salários, inflação de serviços, inflação
importada, elevação dos custos financeiros, etc. Mas os neoliberais,
inclusive os economistas do CEMEC-FIPE, em vez de observar O
Mercado, só enxergam o contexto e o cenário sob a ótica contabilistafiscalista.
“O investimento público continua em queda, movimento esse
que deve permanecer nos próximos anos face à dificuldade de
contenção das despesas obrigatórias que já respondem por
94% do total no orçamento de 2020. Desse modo, o aumento
da taxa de investimento passa a depender exclusivamente do
investimento privado e especialmente do ritmo de execução dos
programas de concessões de infraestrutura” (Nota CEMEC
08/2019. Empresas Abertas Moderam Crescimento dos
Investimentos em 2019. São Paulo: FIPE-USP; setembro de
2019. p. 6).
A FBCF da Administração Pública esteve praticamente acima de
2% e abaixo de 3% do PIB, entre 2005 e 2015, com exceção de
alcançar 3,23% do PIB em 2010. A partir de 2016, caiu de 1,93% até
1,5% do PIB em junho de 2019.
Detalhe relevante não destacado pelo CEMEC: no chamado por
ele de “investimento privado” (FBCF e variações de estoques),
alcançando 90% do total, estão incluídos os investimentos das
empresas estatais, tipo Petrobras e Eletrobrás, e paraestatais com a
Vale. Desconsiderando os grandes bancos, são as maiores empresas
brasileiras.
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Com Petrobras, em 2018, o investimento total (3,95% do PIB)
volta ao padrão de 2011 (3,82% do PIB) e 2012 (4,68% do PIB), nas
companhias de capital aberto, inferior à média da época do PAC
(Plano de Ações Econômica) entre 2007 e 2010 em torno de 6% do
PIB. O investimento volta se aproximar de 4% do PIB em 2018 e fim
do primeiro semestre de 2019.

!
Sem Petrobras, as taxas de investimentos são inferiores em
todos os anos. O investimento da petroleira brasileira se aproximou
de 2% do PIB de 2007 a 2013. Após a devastação da Operação LavaJato, ou seja, pós-golpe, sua taxa de investimento caiu para 0,6% do
PIB ou 1/3 do patamar anterior com investimentos no pré-sal.
O investimento total sem a maior estatal atinge em 2018 o
padrão de 2012 (3,47% do PIB). No segundo trimestre de 2019, nas
companhias abertas sem a petroleira há reversão da tendência de
crescimento ocorrida do fundo do poço (1,1%) em 2016 até o pico
(2,65%) no primeiro trimestre. Estava ainda distante de 4,05% do
PIB alcançado em 2008.
A estimativa dos investimentos, realizados pelas empresas
abertas e fechadas da amostra do CEMEC-FIPE, mostra um
crescimento de 1,79% do PIB do 2016 para 3,46% do PIB em 2018.
Esse aumento desse investimento empresarial supera o aumento de
investimento registrado nas Contas Nacionais. A amostra de
empresas é concentrada em empresas grandes. A dedução do Carlos
Antônio Rocca desses números é: “os investimentos de empresas de
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menor porte e das famílias podem ter mantido tendência negativa
nesse período”.

Determinantes das Decisões de Investimento segundo Kalecki
O problema dos determinantes das decisões de investir em
capital fixo, analisado por Michal Kalechi, no livro “Teoria da Dinâmica
Econômica”, consiste em achar os determinantes da taxa de decisões
de investir, isto é, a quantidade de decisões de investir por unidade
de tempo. Às decisões de investir em um dado período de tempo,
determinadas por certos fatores operantes durante esse mesmo
período, seguem-se, com um hiato temporal, investimentos efetivos.
O hiato temporal é devido em grande parte ao período de construção,
mas também reflete fatores como decisões empresariais retardadas.
Kalecki aborda o problema dos determinantes das decisões de
investir em capital fixo da seguinte forma: se considerar a taxa de
decisões de investir em um período curto de tempo, pode-se supor,
no início desse período, as firmas terem elevado seus planos de
investimento a um ponto tal possível de as deixarem de ser
lucrativas, quer por motivo das limitações do mercado para os
produtos da firma, quer devido ao “risco crescente” e à limitação do
mercado de capitais.
As decisões de novos investimentos, portanto, só serão
tomadas se no período considerado ocorrerem modificações na
situação econômica de modo a alargarem as fronteiras delimitadas
para os planos de investimento por esses fatores.
Kalecki toma em consideração duas categorias amplas de
modificações dessa espécie no período dado:
(a)

acumulação bruta de capital pelas firmas a partir dos lucros
correntes, isto é, sua poupança bruta corrente; e

(b)

modificações nos lucros e modificações no estoque de capital
fixo, os quais, conjuntamente, determinam modificações na
taxa de lucros.
Examina mais detalhadamente esses fatores.
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O primeiro fator refere-se as decisões de investimento
acharem-se ligadas à acumulação interna de capital, isto é, à
“poupança bruta” das firmas. Haverá uma tendência a empregar essa
“poupança” (lucros retidos para autofinanciamento) em
investimentos.
Além disso, o investimento pode ser financiado por dinheiro
vindo de fora, atraído pela acumulação do capital da empresa,
propiciando alavancagem financeira. A “poupança bruta” das firmas,
portanto, expande os limites impostos aos planos de investimento
pelas restrições do mercado de capitais e pelo fator do “risco
crescente”.
Em sentido restrito, a “poupança bruta” das firmas consiste na
depreciação e nos lucros não distribuídos. Junta-se mais um item,
contudo, a “poupança pessoal” investida pelos grupos controladores
nas suas companhias por meio da subscrição de ações.
Esse conceito de “poupança bruta” das firmas fica, portanto,
um pouco vago. Contorna essa dificuldade supondo-a se relacionar
com o total da poupança privada bruta como resultado da correlação
entre os lucros e a renda nacional.
Seguindo essa suposição, a taxa de decisões de investir em
capital, D, é função crescente do total da poupança bruta, S.
Outro fator influente da taxa de decisões de investimento é a
elevação dos lucros por unidade de tempo. Um aumento dos lucros
do começo ao fim do período considerado torna atraentes certos
projetos anteriormente considerados não lucrativos, permitindo dessa
forma a ampliação dos limites dos planos de investimento no decurso
do período.
O valor das decisões de realizar novos investimentos
resultantes dividido pela extensão do período dá a medida da
contribuição da modificação dos lucros por unidade de tempo à taxa
de decisões de investimentos no período considerado.
Quando se pesa a lucratividade dos novos projetos de
investimento, os lucros esperados são considerados com relação ao
valor do novo capital em equipamento. Assim, os lucros são tomados
com relação aos preços correntes dos bens de capital. Pode-se levar
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em conta esse fator ao aplicar aos lucros um deflator constituído pelo
índice de preços dos bens de capital.
O indicador do montante dos lucros brutos depois dos impostos,
deflacionado pelos preços dos bens de investimento, coeteris paribus,
reflete as variações da taxa de decisões de investimento, D, é função
crescente de ΔK / Δt.
Finalmente, o incremento líquido de capital em equipamento
por unidade de tempo (ociosidade da capacidade produtiva) afeta de
modo adverso a taxa de decisões de investimento, isto é, sem esse
efeito a taxa de decisões de investimento seria maior. De fato, um
aumento no volume de capital em equipamento — se os lucros se
mantiverem constantes — significa uma redução da taxa de lucros.
Da mesma forma como uma elevação dos lucros, dentro do
período considerado, torna convidativos projetos de investimento
adicional, a acumulação de capital em equipamento tende a restringir
os limites dos planos de investimento. Esse efeito pode ser visto com
mais facilidade quando novas empresas entram no ramo e dessa
forma fazem os planos de investimento das firmas estabelecidas há
mais tempo ficarem menos atraentes.
Se o valor do estoque de capital em equipamento, deflacionado
pelos preços apropriados, for representado por K, pode-se dizer a
taxa de decisões de investimento, D, coeteris paribus, ser função
decrescente de ΔK / Δt.
Em resumo: a taxa de decisões de investimento, D, é, como
primeira aproximação, função crescente da poupança bruta, S, e da
taxa de modificação do montante dos lucros, ΔP / Δt, e função
decrescente da taxa de modificação do estoque de capital em
equipamento, ΔK / Δt. Supondo, ademais, uma relação linear, a
equação dos determinantes do investimento segundo Kalecki é:
D = aS + b ΔP / Δt - c ΔK / Δt + d; onde d é uma constante
sujeita a modificações a longo prazo.
Como, de acordo com a equação Ft + τ = Dt, também para o
investimento em capital fixo ao tempo t – τ:
Ft + τ = a St + b ΔPt / Δt - c ΔKt / Δt + d
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Por que as modificações na taxa de juros, tendo efeito oposto
ao das modificações dos lucros, não foram consideradas codeterminantes das decisões de investir? Essa simplificação baseou-se
no fato de a taxa de juros a longo prazo, tomando como medida os
rendimentos dos títulos de dívida pública, não apresentar flutuações
cíclicas nítidas.
Os rendimentos de debêntures às vezes aumentam
apreciavelmente, durante uma fase de depressão, devido aàs crises
de confiança. Não foi o caso recente de marcação-a-mercado delas
no mercado de capitais brasileiro: perderam valor-de-mercado.
A omissão desse fator não invalida a teoria kaleckiana. A
elevação nos rendimentos dos títulos em questão labora no mesmo
sentido da queda dos lucros, apesar de ser muito menos significativa.
Assim, esse efeito pode ser computado de forma aproximada na
discussão do ciclo econômico por meio de um coeficiente b
ligeiramente mais elevado na equação kaleckiana.
Ainda é necessário, contudo, atentar para o problema levantado
pelas flutuações dos rendimentos das ações, isto é, pela razão entre
os dividendos correntes e os preços das ações. O movimento dos
rendimentos das ações preferenciais apresenta um padrão bem
semelhante ao dos rendimentos de debêntures e pode ser levado em
conta da mesma forma.
Isso, contudo, não sucede com as ações ordinárias. Apesar de,
em geral, parecer tratar-se de um fator de importância limitada, não
se nega poder viciar em certa medida a aplicação da teoria acima: o
grupo de controle majoritário evitar o investimento por risco de
queda relativa dos dividendos pagos e de diluição do controle com
novos lançamentos de ações O follow-on, conhecido como oferta
subsequente de ações, ocorre quando uma empresa de capital aberto
resolve emitir mais ações para se capitalizar – e elas são negociadas
no mercado.
Um fator completamente diferente e levado em conta na
formulação da equação acima, se refere às inovações. Elas,
entendidas no sentido de ajustes graduais do equipamento de uma
firma ao estado atual da tecnologia, compõem uma parte necessária
do investimento de reposição “normal” conforme determinado por
essa fórmula.
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O efeito imediato de uma nova invenção é assunto tratado por
Kalecki em conjunção com a Teoria do Desenvolvimento Econômico.
Esses efeitos se refletem ao nível de d na equação kaleckiana. O
mesmo se pode dizer das modificações em longo prazo na taxa de
juros ou nos rendimentos das ações.

Fatores da Decisão de Investir segundo CEMEC-FIPE
Trabalhos anteriores do CEMEC mostram a importância de pelo
menos dois fatores na decisão de investir das empresas. os
investimentos reagem de modo positivo:
1.

quando a taxa de retorno do capital total investido (ROIC)
supera o custo médio ponderado do capital (WACC); e

2.

quando melhoram as expectativas de crescimento do PIB nos
três anos adiante do ano de referência.
O comportamento recente desses dois fatores sugere:

•

a tendência de recuperação das taxas de retorno e a queda do
custo de capital tem atuado positivamente, enquanto

•

a queda das expectativas de crescimento tem atuado como
fator de inibição das decisões de investimento.

As estimativas mostram a recuperação da rentabilidade das
empresas da amostra CEMEC-FIPE, ocorrida a partir de 2016, tem
aproximado a taxa de retorno (ROIC) do custo do capital (WACC),
movimento esse facilitado pela queda da taxa de juros e do riscopaís. Esses elementos compõem o custo de capital.
Cenário semelhante ocorre com a taxa de retorno ao acionista
(ROE). Ela passou a superar a taxa de rentabilidade liquida do IR dos
títulos públicos, com recomposição parcial do prêmio de risco.
O aumento da taxa de retenção de lucros para níveis mais
próximos aos observados no período anterior à crise reflete uma
posição mais positiva das empresas em relação às perspectivas de
investimento.
Entretanto, a expectativa de crescimento do PIB nos três anos
adiante, apresentado como relevante nos estudos anteriores do
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CEMEC, tem apresentado tendência negativa nos últimos anos, cujo
impacto negativo na decisão de investir certamente tem sido
reforçado pela existência de baixo nível de utilização de capacidade
instalada na indústria.
Adicionalmente, como fatores de inibição da decisão de investir,
os índices de incerteza se mantem elevados, ao mesmo tempo
quando os índices de confiança, depois de se elevarem
consideravelmente até 2018, apresentaram queda no primeiro
semestre de 2019.
Nesse contexto, a aceleração da privatização é apontada pelo
CEMEC-FIPE como um bem-vindo Programa de Concessões de
Infraestrutura, área onde, em vez de capacidade ociosa predomina
um quadro de insuficiência de oferta. Para o neoliberalismo, ela
adquire importância estratégica para a retomada dos investimentos.
Esse programa, de maneira pressuposta sem demonstração empírica,
ajudaria na ancoragem das expectativas de aceleração do
crescimento, fator influente também a decisão de investir dos demais
setores.

Resultados Operacionais e Lucro Líquido
Em visão de longo prazo, houve um ciclo decenal no
crescimento da ROL (Receita Operacional Líquida) com a fase de
ascensão das vendas de 2005 a 2010, interrompida pela recessão de
2009, provocada pela crise mundial explodida em 2008. De 2011 a
2016, foi a fase de descenso, até nesse último ano, o do golpe
econômico e político, ter queda de -3,5%. Depois, há retomada do
patamar de crescimento das vendas em 2018 e o ritmo se mantém
no primeiro semestre de 2019.
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Entretanto, o lucro bruto das companhias de capital aberto,
desconsiderando Petrobras, Eletrobrás e Vale, e também das maiores
empresas de capital fechado, em percentual da ROL, têm uma firme
tendência de queda de 30% em 2006 a 24% em 2014. De 2015 a
2015, fica oscilante no patamar de 25%.
No total da amostra (abertas e fechadas) do CEMEC-FIPE,
considerando Petrobras, Eletrobrás e Vale, o lucro líquido, depois de
uma relativa estabilidade de 2005 a 2010, em torno de 4-5% do PIB,
e queda contínua de 2011 a 2015, quanto atinge -1,3% do PIB, ele
se recupera até 2018 (3,3% do PIB) e se aproxima do nível de 2011
(3,9% do PIB). Em 2019, nas companhias de capital aberto, o lucro
liquido teve pequena queda de 2,4% para 2,1% do PIB.
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Um dos fatores relevantes da decisão de investir apresenta alta
correlação com os investimentos das empresas da amostra. É a
relação entre a taxa de retorno do capital total investido e o custo
médio ponderado do capital. No gráfico abaixo, pode-se observar a
evolução dessa variável, construída a partir dos indicadores
calculados com base na amostra de empresas abertas, com exclusão
de Petrobras, Eletrobrás e Vale.
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Para o CEMEC, é evidente a existência de forte correlação dos
investimentos das empresas abertas com o indicador apresentado no
gráfico acima. Nos últimos anos, verifica-se a relação entre a taxa de
retorno do capital total investido e o custo médio ponderado do
capital nas empresas não financeiras abertas (ROIC/WACC) ter dado
um salto entre 2016 e 2018 e se aproximado da unidade, quando
ROIC=WACC. Essa tendência não se mantém em 2019, sendo o
indicador calculado para o ano terminado no segundo trimestre de
2019 inferior ao observado em 2018.
No gráfico abaixo é possível analisar a evolução dos dois
componentes da relação entre a taxa de retorno do capital total
investido (ROIC) e o custo médio ponderado de capital (WACC).

!

De 2009 a 2015, sobe bastante o WACC na média geral de
todos os setores. De 2005 a 2012, há uma tendência de queda do
patamar de 15% no ROIC das abertas, para se manter em 10% por
três anos, subir para 11% em 2015 e cair para 9% em 2016 e 2018.
O salto da relação ROIC/WACC em 2018 se deve
exclusivamente ao aumento da taxa de retorno do capital total
investido. Compensa uma considerável elevação do custo do capital
ocorrida nesse período.
Da mesma forma, entre 2018 e o ano terminado no segundo
trimestre de 2019, a queda da relação ROIC/WACC se deve também
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à redução da taxa de retorno do capital investido (de 11,6% para
10,4%). Essa queda é um pouco mais intensa se comparada à
observada no custo de capital de 12,8% para 11,8%.
As decisões de investir são tomadas no nível microeconômico,
isto é, no âmbito de cada empresa da amostra. Os números
revelados pelo CEMEC mostram a existência de grande variância de
resultados entre as empresas. Ele analisa a evolução da distribuição
acumulada da taxa de retorno do capital total investido (ROIC) de
todas as empresas abertas não financeiras em três anos: 2010, 2016
e o ano terminado no segundo trimestre de 2019.
Entre esses anos, ocorrem dois movimentos favoráveis à
retomada futura de investimento. O primeiro se refere às curvas da
distribuição acumulada de ROIC, depois de terem se deslocado
fortemente para baixo entre 2010 e 2016, passam por um
movimento de recuperação de resultados ao se deslocarem para cima
no período de 2016 ao primeiro semestre de 2019.
O custo médio ponderado do capital (WACC) havia atingido
13,4% a.a. em 2016. Caiu para 11,8% a.a. no ano terminado no fim
do primeiro semestre de 2019. Este é um número próximo ao
observado em 2010, de 12,2% a.a.
O efeito combinado desses movimentos é apresentado pelo
CEMEC. Por exemplo, tomando-se o WACC representativo como 12%
a.a., verifica-se em 2010 quase 55% das empresas abertas terem
conseguido taxa de retorno suficiente para cobrir esse custo. Em
2016, esse porcentual se reduz para cerca de 36%. Com a pequena
recuperação ocorrida até o ano terminado em junho de 2019, cerca
de 41% das empresas cobriram esse custo de capital.

Distribuição de Dividendos em vez de Retenção de Lucros
Segundo o CEMEC, um indicador importante da disposição de
investir das empresas é a destinação dos lucros. “A retenção de
lucros em geral está associada à existência de planos ou projetos de
investimento”.
Adota uma ótica economicista, sem considerar o aspecto
arbitrário e/ou político – até mesmo de sabotagem para derrubar o
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governo com locaute – da questão. Afirma: “em situações nas quais
as empresas não visualizam a existência de oportunidades rentáveis
de investimento, a alternativa é o aumento da distribuição de
resultados, na forma de dividendos ou o pagamento de juros do
capital próprio”.
O CEMEC deveria também contemplar o seguinte fato: a
prioridade naquele fatídico ano de 2015, quando se completou o
processo de choque (ou golpe) de juros, iniciado em abril de 2013,
passou a ser a desalavancagem financeira. Por que distribuir
resultados, quando deveria se pagar a dívida financeira elevada?
Não teria sido um “golpe econômico”, no sentido de criar um
ambiente econômico muito desfavorável ao governo eleito, no
período de queda acentuada de lucro líquido, as empresas terem
reduzido muito mais lentamente a distribuição de dividendos?

!
O resultado da adoção dessa política empresarial distributivista,
contraditória com a necessária desalavancagem financeira, foi uma
drástica redução da parcela de retenção de lucros, até atingir valores
negativos em 2015. Este “ano que não acabou” foi quando o
pagamento de dividendos e de juros sobre o capital próprio superou o
lucro líquido gerado nesse exercício. Logo depois desse ano,
consumado o golpe, identifica-se uma considerável tendência de
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aumento dos lucros retidos até 2018. Só houve uma reversão nas
empresas abertas em 2019, como se observa no gráfico abaixo.

!
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Um indicador desses movimentos de distribuição de resultados
é dado pelo “payout”, elaborado pelo CEMEC, como a porcentagem
dos lucros líquidos gerados em cada ano distribuídos na forma de
dividendos e juros sobre do capital próprio. Como se vê no gráfico
abaixo, esse indicador já se eleva a partir de 2011, com a distribuição
de cerca de ¾ dos resultados, quando havia a perspectivas do
multiplicador de renda gerado pelas grandes obras públicas: extração

!83

de petróleo de águas profundas, construção de Belo Monte (3ª. maior
hidroelétrica do mundo), logística e mobilidade urbana para a Copa
do Mundo e a Olimpíada.
Artificialmente (“fora-da-curva”), atinge 150% em 2015,
caracterizando um período quando, as empresas não-financeiras
(sem as maiores estatais de capital aberto) deram prioridade a
assegurar só a remuneração concedida aos seus acionistas. Por que
abriram mão de destinar alguma parcela do lucro, senão para
reinvestimento, para a antecipação do pagamento de dívidas
financeiras crescentes?
Dai por diante o indicador apresenta uma queda acentuada, até
atingir valores mais próximos aos observados no período anterior à
crise. Estranha essa política empresarial arbitrária, não?
Locaute é a recusa por parte de entidade patronal em ceder aos
trabalhadores os instrumentos de trabalho necessários para sua
atividade. Ao contrário da greve trabalhista, com a paralisação dos
trabalhadores, o locaute se dá pela paralisação dos empregadores.
Normalmente, trata-se de um ato provisório e voluntário.
O lockout ocorre quando o empregador impede os seus
empregados, total ou parcialmente, entrarem nos recintos do
estabelecimento empresarial para trabalhar. Em regra, no período do
lockout não se paga a remuneração de seus funcionários, causando
temor entre estes. Os trabalhadores receiam perder seu emprego.
A ocorrência do lockout, formalmente, não costuma ocorrer no
Brasil, como ocorreu no Chile antes do golpe militar de 1973. Mas,
informalmente, por exemplo, ocorreu a greve dos caminhoneiros no
Brasil em 2018. Foi uma paralisação de caminhoneiros autônomos,
incentivada informalmente por empresas de transporte, com
extensão nacional. Iniciada no dia 21 de maio, no Brasil, durante o
governo golpista, terminou oficialmente no dia 30 de maio, com a
intervenção de forças do Exército Brasileiro e Polícia Rodoviária
Federal para desbloquear as rodovias.
O direito brasileiro não admite a interrupção dos salários no
caso de locaute. Enquanto o operário estiver à disposição do
empregador, o período é considerado de serviço efetivo.
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Afinal, as diretorias da FIESP e CIESP aprovaram por
unanimidade, em reunião realizada em dezembro de 2015, o apoio ao
processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, por o
considerarem legal e legítimo. O dinheiro gasto pela Fiesp
patrocinando o golpe veio do Sistema S. São entidades de direito
privado, como Senai, Senac, Sesi e Sesc, mas administram recursos
públicos.
Cristiane Agostine (Valor, 17/03/2016) informou: a Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) ofereceu inclusive um
almoço a manifestantes pró-impeachment. Eles pernoitaram na
avenida Paulista. No cardápio, estavam filé mignon, massa, salada,
torta, purê e arroz. A assessoria de imprensa da Fiesp afirmou,
claramente: o almoço é para lideranças dos grupos pró-impeachment
e a entidade virou a “casa do impeachment de Dilma”.
O ator e administrador de empresas Bruno Balestreiro, de 27
anos, foi um dos manifestantes. Eles passaram a noite na Paulista e
almoçaram na Fiesp. “Conseguimos segurar a Paulista fechada nos
dois lados com umas 40 pessoas, conversando com a PM, que
sempre deu apoio”, confessou ele.
Os manifestantes anti-PT e pró-impeachment se concentraram
em frente ao prédio da Fiesp, na avenida Paulista. A entidade apoiava
a saída da presidente Dilma Rousseff do cargo. Entre os gritos
entoados na entidade estavam “Renuncia”, “Lula, cachaceiro, devolve
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meu dinheiro” e “ei, Dilma, vai tomar no c*”. Em 2015, organizadores
de protestos pró-governo deram auxílio financeiro para participantes:
R$ 35 para ir a ato a favor de Dilma em São Paulo.
Há a preocupação, perante a História, de os cúmplices do golpe
semi-parlamentarista em “manter a aparência legalista”. Classifica-o
de impeachment sob um rito de parlamentarismo inexistente em
presidencialismo: uma eventual maioria no Poder Legislativo
(Congresso Nacional e não Parlamento) derrubar o presidente eleito
para o Poder Executivo.
De forma semelhante, um evento “fora-da-curva”, na área
econômica, é apresentada como uma decisão técnica. “Esse aumento
do índice de payout sugere a ausência de perspectivas de
investimento rentável para justificarem a retenção de resultados.
Coincide com um período quando o prêmio de risco do investimento
na empresa se reduziu de modo significativo, até atingir valores
negativos a partir de 2015. A taxa de retorno do capital do acionista
passou a ser inferior à rentabilidade oferecida por títulos públicos,
liquida do IR.
No período 2005-2011, o retorno sobre capital próprio das
empresas (ROE) rendiam acima da SELIC exceto imposto de renda, A
partir de 2016, a elevação da taxa de retorno ao acionista (ROE)
coincide com a redução da remuneração dos títulos públicos após
outubro. Após 2018, a diferença entre as duas taxas, um indicador do
prêmio de risco, já apresenta valores positivos.
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Resta ao CEMEC justificar o custo de oportunidade em
aplicações em títulos de dívida pública influenciar as decisões cruciais
de investimento produtivo em longo prazo. Se fossem revertidas, por
conta de oscilações quase cotidianas no mercado de juros futuros,
haveria um prejuízo irreversível para os empreendedores.
Na verdade, a fase de desalavancagem financeira exigiria como
decisão administrativa prudente a antecipação das amortizações das
dívidas financeiras em lugar de distribuição de dividendos ou juros
sobre capital próprio.
Esse argumento não nega a “barbeiragem” do Banco Central do
Brasil – mais uma como foi a elevação dos juros básicos quando
explodiu a crise internacional em setembro de 2008 –, ao elevar a
Selic por conta da inflação de alimentos, provocada pela quebra de
oferta com a seca de 2013 a 2016. Em 2015, ocorreram os choques
inflacionários, provocados pelos realinhamentos dos preços relativos
de maneira favorável aos preços administrados. Sacramentou o
processo de elevação dos juros iniciado em abril de 2013. Foi um
golpe na economia brasileira, seja por locaute empresarial, seja por
nocaute governamental.

Expectativa de Crescimento da Demanda
Quanto à expectativa de crescimento da demanda, o CEMEC
usa como indicador a expectativa de crescimento do PIB nos três
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anos adiante do ano de referência, apresentada na pesquisa Focus do
Banco Central. Ela é realizada via uma consulta a uma amostra nãorepresentativa de economistas de bancos.
Depois de um salto de 1,70% a.a, em 2016 para 2,81% a.a. no
ano terminado no primeiro trimestre 2018, o crescimento esperado
do PIB nos três anos seguintes entra em queda. Tem uma redução
para 2,58% a.a no ano de 2018 e continua em queda, até atingir
2,42% no ano terminado no segundo trimestre de 2019.
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Segundo o CEMEC, “essa evolução negativa das expectativas de
crescimento de médio prazo deve ter influenciado negativamente as
decisões de investir das empresas, especialmente face à existência de
alto nível de capacidade ociosa. A experiência recorrente nos últimos
anos é a de as expectativas iniciais a cada período sempre terem sido
frustradas, com a obtenção de resultados mais fracos posteriormente.
Em 2019, esse desempenho está alinhado com esse padrão, quando
as expectativas iniciais de crescimento se aproximavam de 2,5% e
rapidamente caíram para valores próximos 0,8%, face à frustação
imposta pela realidade”.

Nível de Utilização da Capacidade Instalada
Embora existam diferenças setoriais importantes, a evolução
recente dos índices médios de utilização de capacidade de produção
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da indústria de transformação não incentiva a realização de
investimentos destinados à ampliação da capacidade. A modesta
elevação de investimentos tem refletido aumento mais acentuado de
veículos e máquinas agrícolas e máquinas e equipamentos mais
relacionados com atualização tecnológica e aumento de
produtividade. Os indicadores ainda negativos da indústria de
construção não sugerem investimentos em novas plantas.
O gráfico abaixo mostra a evolução do nível de utilização da
capacidade instalada da indústria de transformação desde o início de
2012 até julho de 2019. A capacidade ociosa tem efeito negativo
sobre decisão de investir.

!
Curiosamente, o CEMEC aponta também outro locaute como
causa do nocaute da economia brasileira. Este ocorreu em 2018. “A
tendência de elevação da utilização da capacidade instalada iniciada
em 2017 foi interrompida com a greve dos caminhoneiros em maio
de 2018 e depois da recuperação entra em novo ciclo de queda no
segundo semestre de 2018. Ele se estende até o início de 2019
atingindo 77,7%”.
Argumenta, desde o início de 2017, ter ocorrido um ciclo de
recuperação da paralisia empresarial anterior. Ele se estende até a
greve dos caminhoneiros, em maio de 2018, seguida de um
desempenho próximo de uma estagnação com uma posição
intermediaria entre 77% e 78% de utilização de capacidade.
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Indicadores de Expectativas
Duas observações do CEMEC sobre o comportamento do Índice
de Incerteza Econômica, divulgado pela FGV-IBRE, sugerem a
existência de alguma correlação com a decisão de investir.
A primeira é, desde o início da crise, os índices se situarem em
patamar muito superior à média. Curiosamente, o mínimo de
incerteza foi atingido em fins de 2013, ou seja, depois da “gloriosa”
jornada de junho de 2013. Foi quando “a direita saiu do armário”,
onde se encontrava desde 1985 com a redemocratização brasileira
após a ditadura militar.
A segunda tem foco no comportamento mais recente do índice,
quando a média móvel de três meses revela movimentos de queda
acentuada, a partir de meados de 2018 e até o início de 2019, para
se elevar daí por diante. Há evidente correlação negativa com o
observado na evolução dos investimentos na amostra de empresas e
até das estimativas das Contas Nacionais.
De acordo com o CEMEC, “a evolução recente dos índices de
incerteza não favorece a decisão de investir, tendo mantido níveis
próximos dos observados no período da crise recente”.
Os últimos dados divulgados do Índice de Confiança de
Consumidores e Empresários da FGV-IBRE traduzem uma evolução
de modo desfavorável em 2019. Embora seu nível absoluto ainda se
mantenha em valores consideravelmente superiores aos observados
no pior momento da crise, entre 2015 e 2016, sua evolução recente
mostra um ciclo de queda, desde o início de 2019, em linha com o
observado nos Indicadores de Incerteza.
“O comportamento recente de queda dos índices de confiança,
com destaque para os índices confiança empresarial, não favorecem
também as decisões de investimento”, diagnostica o CEMEC-FIPE.
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Capítulo 4 Finanças Públicas
Fantasma da Dívida Pública
Volto ao debate brasileiro em torno do financiamento monetário
do déficit fiscal. Nós, classificados como “economistas heterodoxos”,
fundamentados na MMT (Teoria Moderna da Moeda), levantamos a
hipótese de ser a melhor solução para enfrentar os problemas
socioeconômicos, gerados pela crise sistêmica.
Não provocaria inflação, porque estamos em uma Grande
Depressão Deflacionária. Haveria o risco político do Poder Executivo
abusar do recurso para obter sua reeleição, além do risco cambial de
depreciação da moeda nacional com fuga para o dólar. Mas, devido ao
afrouxamento monetário norte-americano, sua moeda está se
depreciando em todo o mundo. Os ativos especulativos preferenciais
estão sendo ações e ouro.
O risco fiscal de insolvência governamental no pagamento dos
compromissos financeiros é sempre alarmado pelos economistas
ortodoxos como contraponto aos nossos argumentos. Daí se
desdobraria o risco cambial de dolarização da reserva de valor e da
unidade de conta brasileira, um passo para volta do fantasma do
passado: ameaça de hiperinflação.
A tabela abaixo, divulgada pelo Banco Central do Brasil (e
reelaborada por mim), dá uma visão realista – e não fantasmagórica
– da Dívida Líquida (DLSP) e Bruta (DBGG) do Governo Geral: este
agrega os três níveis governamentais e exclui o Banco Central e as
empresas estatais. Está em grande elevação, porque foram quase 10
pontos percentuais no primeiro semestre do ano corrente: de 75,8%
para 85,5% do PIB. Mas, de seus principais componentes, emerge
um problema descontrolado ou intratável? Não.
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A DBGG – 88% interna e 12% externa – exclui dívida mobiliária
na carteira do Bacen e inclui operações compromissadas (23% do
total ou 19,3% do PIB ao crescer 6,2 pp no primeiro semestre) do
Banco Central. A Nota Técnica publicada na Nota para Imprensa do
dia 27 de fevereiro de 2008 fornece informações fundamentais para
entendimento de “o que é quase ¼ da dívida bruta”.
Na ocasião, dentre os indicadores de estoque, o mais utilizado
era, sem dúvida, a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP). De forma
secundária, utilizava-se o indicador Dívida Bruta do Governo Geral
(DBGG). A DLSP inclui o balanceamento de ativos e passivos
financeiros de todo o setor público, enquanto a DBGG possui escopo
mais limitado, com menor abrangência dos entes públicos.
Hoje, até o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,
quer convencer os investidores a olhar a DLSP como o principal
indicador da solvência fiscal do país, no lugar da DBGG. A primeira é
bem menor (58,1% do PIB) se comparada à segunda (85,5% do
PIB), sobretudo, porque a DLSP desconta a Dívida Líquida do Banco
Central. Logo, abate as reservas internacionais (US$ 348,8 bilhões)
dos passivos dos governos. O PIB brasileiro em dólar estava avaliado,
antes da atual crise, em US$ 1.839,8 bilhões. Agora é estimado em
US$ 1.690. Neste caso, as reservas cambiais representam 1/5 do
PIB.
A DBGG ignora essas reservas internacionais, um ativo de
qualidade e muito líquido. É como olhar para o balanço de uma
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empresa apenas pelo lado dos passivos, sem considerar os ativos, ou
seja, as distintas formas de manutenção de riqueza.
Não aparecia na DLSP os “empréstimos perpétuos” (IHCD) e os
créditos concedidos pelo Tesouro Nacional às instituições financeiras
oficiais. Propiciaram crédito à infraestrutura, levando a taxa de
investimento de 2010 a 2014 à média de 21% do PIB e sustentando
o crescimento econômico, o emprego e a arrecadação fiscal no
período. Eles são cancelados na DLSP por serem créditos do próprio
Tesouro com seus bancos. Isso não ocorre na DBGG, mas hoje
representam apenas 4% dela – ou 3,1% do PIB.
Dado o nível reduzido de dívida externa pública, e considerando
o nível de reservas internacionais, uma depreciação cambial terá um
impacto positivo na dinâmica da dívida. As elasticidades da DLSP e da
DBGG a variações na taxa de câmbio e na taxa de juros, no mês de
junho de 2020, mostram impactos diferenciados. Desvalorização de
1% na taxa de câmbio provoca queda de -0,17 p.p. PIB na DLSP e
aumento de 0,11 p.p. PIB na DBGG. Redução de 1 p.p. na taxa Selic
é mais impactante: queda de -0,51 p.p. na DLSP e de -0,48 p.p. na
DBGG. Um índice de preço estável não impacta essas dívidas.
O maior fator condicionante na DBGG era os juros nominais:
aumento de 5,9% PIB em 2018, 5,6% em 2019. Caiu para 1,6% PIB
em abril, 1,9% em maio e 2,2% em junho de 2020. Enquanto isso,
as emissões líquidas de dívida bruta nos últimos dois anos tiveram
impacto negativo: -0,5% em 2018 e -2,7% em 2019. No ano
corrente, passaram a elevar o estoque: +1,2% do PIB em abril,
+2,5% do PIB em maio e +5,3% do PIB em junho.
Esses são os dois maiores fatores condicionantes da DBGG. Em
contraponto, o efeito crescimento nominal do PIB provocou queda da
relação com DBGG em 2018 (-3,3 p.p. do PIB) e (-3,9 p.p. do PIB)
em 2019. Com a Grande Depressão de 2020, passou a elevar a
relação. Impactou em +0,7 p.p. em junho, quando a variação
acumulada da DBGG no ano atingiu 9,7 p.p. do PIB. Dedução: para
contrabalançar o aumento das emissões líquidas de dívida bruta são
necessários uma política monetária expansiva e um programa de
retomada de crescimento do PIB, sustentado em longo prazo.
A antiga metodologia de cálculo da DBGG foi definida quando o
Banco Central estava autorizado a emitir títulos de sua
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responsabilidade para a operacionalização da política monetária.
Naquela circunstância, havia certa distinção entre títulos emitidos
para a cobertura de déficits orçamentários e títulos emitidos para a
operacionalização da política monetária.
Dessa forma, era razoável os títulos do Tesouro Nacional na
carteira do Banco Central serem incluídos na DBGG, porque
representavam dívida de origem fiscal. As operações de mercado
aberto eram realizadas, principalmente, com títulos emitidos pela
Autoridade Monetária. Considerava toda a carteira como integrante
da dívida.
Em 2000, com a promulgação da Lei de Responsabilidade
Fiscal, ela vedou ao Banco Central a emissão de novos títulos. Os
títulos do Banco Central em mercado foram resgatados conforme a
estrutura de vencimento do período, completando-se em 2006.
A execução da política monetária passou a ser realizada
exclusivamente por meio de títulos de emissão do Tesouro Nacional,
levando à necessidade de elevação no volume de títulos do Tesouro
para fazer frente à recomposição da carteira da Autoridade
Monetária. Essa recomposição se tornou indispensável para a
implementação da política monetária e a manutenção da estrutura
institucional associada ao sistema de metas para inflação.
Entre dezembro de 2000 e setembro de 2003, a recomposição
respondeu por um aumento da DBGG equivalente a 7,8 p.p. do PIB.
Em junho de 2020, os títulos livres na carteira do Banco Central, isto
é, a diferença entre a dívida mobiliária na carteira do BCB e o
estoque das operações compromissadas do BCB, representa 7,6% do
PIB ou 9% da DBGG.
Relativamente à contabilização como dívida dos títulos de
emissão do Tesouro no Banco Central, deve-se considerar a distinção
entre os títulos em custódia do mercado e aqueles em custódia do
Banco Central. Os papéis de propriedade da Autoridade Monetária
não têm a mesma conotação de aplicação financeira como os detidos
por investidores privados.
Ao contrário desses últimos, o Banco Central não adquire esses
papéis como forma de remunerar suas disponibilidades. Não é de seu
interesse o resgate desses títulos e suas operações com o Tesouro

!94

não interferem nas condições de mercado da dívida mobiliária. Não
constituem efetivamente dívida de natureza fiscal.
Para o Banco Central demandar o resgate desses papéis, seria
necessária a escolha de outros títulos, capazes de cumprir a mesma
função na gestão da política monetária. Em termos teóricos, restaria
como alternativa a utilização de papéis de emissão de outros entes da
federação, cuja disponibilidade é insuficiente e há restrições legais
para sua emissão, como parte dos programas de ajuste fiscal
implementados, ou de papéis privados.
A gestão da política monetária com a utilização de papéis
privados poderia distorcer as condições naturais de mercado. A
magnitude dessas operações em alguns momentos supera
amplamente as necessidades de financiamento de qualquer
instituição no país, exceto o governo central.
Quanto ao tratamento das operações compromissadas no
conceito de DBGG, deve ser considerada a estreita relação existente
entre essas operações e a dívida do Tesouro. O conceito de DBGG até
aqui vigente não as incorporava, porque o Banco Central podia
realizá-las com títulos de sua própria emissão.
A partir do impedimento legal de emissões de títulos pelo Banco
Central, passou a existir a possibilidade de redução da DBGG sem
efetivo esforço fiscal. Isso poderia ocorrer na hipótese de o Tesouro
deixar de rolar parcela da dívida mobiliária e o Banco Central se ver
obrigado, dados os objetivos da política monetária, a atuar para
reduzir o excesso de liquidez no mercado. Sendo assim, deixar de
considerar essas operações compromissadas no cálculo da DBGG
poderia gerar incentivos à subestimação desse indicador de
endividamento, nos moldes indicados.
Por todo o exposto na NT-NI, publicada pelo Banco Central do
Brasil em 27/02/2008, esperava-se a exclusão dos títulos em carteira
do conceito de DBGG melhorar a qualidade do indicador. Esses títulos,
pelas suas características, não constituem dívida fiscal efetiva, sendo
apenas um instrumento de gestão de política monetária.
Por sua vez, a inclusão das operações compromissadas
evidencia a real situação patrimonial do governo, tendo em vista sua
estreita relação com a dívida do Tesouro. Em outros termos, passa-se
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a incorporar no conceito de dívida bruta toda a dívida mobiliária em
poder do mercado.
Esperava-se a divulgação da DBGG com essas alterações
tornasse um instrumento mais efetivo na análise da situação fiscal do
governo. Mas o público leigo (e interessado) deve observar nas
estatísticas estarem -13,9% do PIB (ou 16% do total) em
disponibilidades do Governo Federal no Banco Central, diminuindo-a,
e +7,6% do PIB (ou 9% do total) em títulos livres na carteira do BCB,
aumentando-a.
A DBGG seria um falso problema para justificar toda a
austeridade fiscal? Por que o Congresso Nacional não autoriza o BCB
a trocar as operações compromissadas por depósitos voluntários (e
remunerados a juro zero) nas reservas bancárias como é feito em
outros países?
A DBGG (85,5% do PIB em junho de 2019) inclui o total das
operações compromissadas, mas não inclui os títulos livres na
carteira do BCB. Se fossem incluídos esses títulos, a DBGG nesse
conceito chegaria a 93,1% do PIB. Esse era o conceito de DBGG
utilizado até 2008. Ele é chamado de “conceito FMI”, porque o FMI
considera a totalidade dos títulos públicos emitidos pelo Governo
Geral, mesmo sendo reservado pelo Banco Central para eventuais
operações de open-market.
A ideia seria elaborar um outro indicador de DBGG, excluindo
da mesma o valor da carteira de títulos no BCB utilizados para a
política monetária. Nessa hipótese, esse indicador ficaria 19,3 p.p. do
PIB abaixo da DBGG na metodologia atual (85,5% do PIB) e 26,9 p.p.
do PIB abaixo da DBGG na metodologia adotada até 2008 (93,1% do
PIB). Seria um indicador do efeito da troca de operações
compromissadas por depósitos voluntários dos bancos no BCB.
Colocaria a DBGG em 66,2% do PIB, afugentando o Fantasma da
Dívida Pública.
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Patrimônio Financeiro Líquido do Governo Geral
Para dar uma dimensão histórica à gestão da riqueza financeira,
influenciada pela taxa de juro fixada pelo Banco Central, tenho
lembrado a origem do mercado de títulos de dívida pública. Ocorreu
no mesmo século XV da criação do primeiro banco.
O nome “banco” foi criado pelos banqueiros judeus de Florença,
na época do Renascimento, designando a mesa onde eram trocadas
as moedas. Em 1406, foi criado aquele considerado o primeiro banco
moderno: o Banco di San Giorgio, em Gênova.
As cidades-estados e suas ligas, na época, predominavam na
península Itálica. Por exemplo, as repúblicas de Gênova, Pisa,
Florença e, a mais famosa de todas, Veneza.
Guerreavam entre si e necessitavam de recursos para pagar
mercenários. Em vez de pagar impostos de propriedade, os cidadãos
ricos eram obrigados a emprestar dinheiro para o governo local
defender seu território. Em troca desses empréstimos forçados, eles
recebiam juros. Compensou-os também com liquidez: tais títulos de
dívida pública podiam ser vendidos a outros cidadãos, caso o detentor
necessitasse de dinheiro.
O sistema funciona sempre sob controle oligárquico. Afinal,
quem controla as finanças públicas é também membro das castas
investidoras em títulos de dívida pública. Dessa forma “Zé com Zé”,
nasceu o forte interesse em zelar para seus juros serem pagos.
Quer como trabalhadores rentistas por sermos investidores de
fundos, quer como contribuintes, pagantes de impostos, somos
atingidos pelos movimentos do mercado de títulos de dívida pública.
Os governos se endividam para evitar ou emitir moeda ou elevar a
carga tributária. Eles fazem alavancagem financeira das políticas
públicas.
Somos afetados pelo mercado de títulos porque parte
significativa do dinheiro aplicado para complementar nossa
minguante Previdência Social acaba nele sendo investido. Mas
também porque nele se estabelece a taxa de juros de referência para
nossos investimentos e os custos de empréstimos.
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Bancos e outros investidores institucionais, como fundos de
pensão, são obrigados a manter os títulos governamentais entre seus
ativos. São lastros da riqueza financeira.
Os rentiers (etimologia no francês rente) são recebedores dos
juros sobre os títulos de dívida pública. Imaginavam ter maior
segurança durante o padrão-ouro. Na verdade, não há inadimplência
de Estado nacional quando sua dívida está em moeda nacional.
Em 2014, foi publicada a nova edição do Manual de Estatísticas
de Finanças Governamentais (Government Finance Statistics Manual
2014 – GFSM 2014), alinhando-o ao Sistema de Contas Nacionais
(System of National Accounts 2008 – SNA 2008), manual produzido
pela Organização das Nações Unidas (ONU).
O GFSM 2014 prevê a divulgação de estatísticas de posições
que incluem ativos e passivos financeiros além daqueles considerados
na Dívida Líquida do Setor Público (DLSP). Um desses indicadores é o
Patrimônio Financeiro Líquido do Governo Geral (PFLGG), divulgado
pelo Banco Central do Brasil (BCB) com periodicidade anual.
A Nota Técnica 50 do BCB (maio de 2019) tem como objetivo
apresentar as principais características dessa nova estatística de
PFLGG. Ressalta suas diferenças e semelhanças com outras
estatísticas fiscais divulgadas pelo BCB. Todas as estatísticas
previstas pelo GFSM 2014 referem-se a fluxos econômicos ou
posições, isto é, estoques de riqueza.
Os primeiros refletem a criação, transformação, troca,
transferência ou extinção de um valor econômico. São classificados
como transações ou outros fluxos econômicos.
As transações são interações entre o governo e outras unidades
institucionais (empresas não financeiras, empresas financeiras,
governo geral, famílias e instituições sem fins lucrativos a serviço das
famílias) por consentimento mútuo ou por previsão legal. Um
exemplo desta é o recolhimento de impostos.
Os outros fluxos econômicos decorrem de mudanças, não
relacionadas com transações, no valor ou volume de ativos ou
passivos. Um exemplo típico é a alteração no valor de ativo expresso
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originalmente em moeda estrangeira, devido à variação da taxa de
câmbio.
Tanto as posições quanto os fluxos são refletidos na estrutura
analítica principal do GFSM 2014. Ela é formada por quatro
demonstrativos:
i)

balanço patrimonial;

ii)

demonstrativo de operações;

iii)

demonstrativo de outros fluxos econômicos; e

iv)

demonstrativo de fontes e usos de caixa.

Os três primeiros, quando combinados, mostram a conciliação
entre fluxos e posições. O último fornece informações sobre a liquidez
do governo.
O balanço patrimonial apresenta as posições de ativos e
passivos ao final de determinado período. Seu principal componente é
o patrimônio líquido total (ativos menos passivos). No caso dos
ativos, são considerados no balanço patrimonial tanto os financeiros,
por exemplo, depósitos, quanto os não financeiros como os recursos
naturais. Excluindo-se os ativos não financeiros do patrimônio líquido
total, chega-se ao conceito de patrimônio financeiro líquido. Este
corresponde ao total dos ativos financeiros menos o total dos
passivos.
Outros indicadores, como dívida líquida e bruta, também
podem ser construídos a partir do patrimônio líquido. Nas estatísticas
de PFLGG, compiladas e disseminadas recentemente pelo BCB, os
títulos de dívida e outros instrumentos transacionáveis são valorados
a preço de mercado, enquanto os demais instrumentos são estimados
pelo valor nominal ou por outro método adequado.
As estatísticas fiscais de cada país refletem, em certa medida,
as especificidades de seu arranjo institucional. Elas nem sempre
estarão de acordo com o previsto no padrão internacional. No Brasil,
esse é o caso da inclusão do BCB no conceito de setor público não
financeiro nas estatísticas de Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) e
Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP). Estas
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incluem o resultado primário, os juros nominais e o resultado
nominal. São vistas como alarmes por contabilistas-fiscalistas.
Embora essa não seja a previsão do padrão internacional, por
classificar o Banco Central no setor de corporações financeiras
públicas, a setorização nacional decorre do próprio arranjo
institucional entre BCB e Tesouro Nacional (TN). Estabelece:
•

inclusão das despesas primárias do BCB no orçamento fiscal;

•

vedação de qualquer tipo de financiamento direto ou indireto do
setor público pelo BCB;

•

emissão de títulos do TN para a carteira do BCB, sem
contrapartida financeira;

•

realização de operações de controle de liquidez pelo BCB,
lastreadas exclusivamente por títulos do TN existentes em sua
carteira;

•

mecanismos de transferência dos resultados do BCB para o TN,
c o m d e s t a q u e p a ra a d e s t i n a ç ã o d o l u c r o d o B C B
exclusivamente para a amortização da dívida pública.

Outro aspecto onde as NFSP, DLSP e Dívida Bruta do Governo
Geral (DBGG) diferem do padrão internacional é quanto ao critério de
registro dos eventos econômicos. O critério de competência é
adotado apenas para os juros nominais, enquanto o resultado
primário é compilado utilizando-se o critério de caixa.
Um problema é os “Zé Regrinhas”, neoliberais hegemônicos no
jornalismo econômico brasileiro, compararem as informações fiscais
disponíveis sem diferenciá-las do padrão internacional (GFSM 2014).
Para se aproximar deste, o BCB passou a publicar estatísticas fiscais
de posições e fluxos do Patrimônio Financeiro Líquido do Governo
Geral (PFLGG).
As estatísticas anuais do PFLGG já possibilitam construir uma
série temporal 2016-2019. Além disso, iniciou-se a publicação de
estatísticas trimestrais do PFLGG, a partir do primeiro trimestre de
2020. A defasagem na publicação das estatísticas trimestrais será de
quatro meses. Construí a série para análise e familiarização com
essas informações.
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A nova estatística de PFLGG permite ao FMI, por exemplo,
calcular a DBGG-Estendida, incluindo as contas a pagar. Resulta em
elevação no endividamento público, comparativamente aos valores
reportados no Brasil. Tratam-se de estatísticas com abrangências
distintas. O FMI considera a totalidade dos títulos públicos emitidos
pelo Governo Geral, mesmo sendo reservado pelo Banco Central para
política monetária, ou seja, eventuais operações de open-market:
compra-e-venda de títulos de dívida pública.
Chama a atenção, na tabela abaixo, a crescente valoração dos
ativos financeiros do governo de 2016 a 2019, e sua grande
desvalorização (-3,9 pp do PIB) no fim do primeiro trimestre do ano
corrente, devido ao crash de março de 2020. Entre eles, perderam
valor de mercado a moeda e os depósitos (-2,3 pp do PIB) e as ações
e outras participações de capital (-1,8 pp do PIB), isto para um PIB
com maior valor nominal.
Em contrapartida, os passivos governamentais (DBGG
estendida a valor de mercado) também caíram (-3,7 pp do PIB),
tanto pela queda de valor dos títulos de dívida pública, quanto pelo
decréscimo de outras contas a pagar. Observa-se 89% dos passivos
serem domésticos, ou seja, pagos em moeda nacional, e apenas 11%
externos, pagos com reservas cambiais.
A DBGG ignora essas reservas internacionais, um ativo externo
muito líquido. É como olhar para o balanço de uma empresa apenas
pelo lado dos passivos, sem considerar todos os ativos, ou seja, as
distintas formas de manutenção de riqueza, inclusive no exterior. A
DLSP desconta a Dívida Líquida do Banco Central. Logo, abate as
reservas internacionais (US$ 348,8 bilhões ou 1/5 do PIB) dos
passivos dos governos. A DLSP, em vez da DBGG, seria um indicador
mais realista para avaliação da situação fiscal.
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Patrimônio financeiro líquido do Governo Geral1/

!

Governo Geral
Patrimônio Líquido
Ativos Não Financeiros
Ativos Financeiros
por instrumento
Moedas e depósitos
Empréstimos
Ações e outras participações de capital
Outras contas a receber
por residência
Doméstico
Externo
Passivos
por instrumento
Títulos, exceto ações
Empréstimos
Outras contas a pagar
por residência
Doméstico
Externo

Balanço
Patrimonial
em 2016
% PIB

Balanço
Balanço
Balanço
Balanço
Patrimonial Patrimonial Patrimonial Patrimonial
em 2017
em 2018
em 2019
em 2020T1
% PIB
% PIB
% PIB
% PIB

39,1%

39,4%

42,9%

43,7

39,8

22,0%
7,7%
5,0%
4,4%

22,7%
7,0%
5,0%
4,8%

25,5%
5,1%
6,0%
6,3%

27,3
3,1
7,0
6,3

25,0
3,1
5,2
6,4

39,1%
0,0%
84,5%

39,4%
0,0%
91,5%

42,9%
0,0%
96,1%

43,7
0,0
102,5

39,8
0,0
98,8

73,5%
4,4%
6,6%

80,9%
4,5%
6,2%

84,6%
4,8%
6,7%

90,4
4,9
7,2

86,4
5,6
6,8

74,3%
10,1%

81,8%
9,8%

85,9%
10,2%

92,1
10,4

88,1
10,7

Patrimônio Financeiro Líquido (Ativos financeiros - Passivos)
-45,4%
-52,1%
-53,2%
Dívida Bruta (estendida) a valor de mercado
84,5%
91,5%
96,1%
PIB (R$ milhões)
6.259.228
6.556.942
6.889.176
Fonte: Banco Central do Brasil - PFLGG (Tabelas Especiais) - elaboração de Fernando Nogueira da Costa.

-58,8
102,5
7.256.926

-59,1
98,8
7.334.666
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Capítulo 5 – Conclusão:
Razão Econômica do Golpe
Aspectos Políticos do Pleno Emprego segundo Kalecki
A antipatia da casta de líderes empresariais quanto à política de
gastos do governo, para alcançar o pleno emprego, se torna mais
forte quando ela considera o dinheiro público ser gasto em
investimento estatal e/ou em subsídio ao consumo popular. Ela exige
o investimento público limitar-se a atividades onde não ocorra
concorrência com os interesses das empresas privadas. Afinal, a
casta dos sábios, travestidos de mercadores, mercantilizou até a
saúde e a educação!
Neste andamento, brevemente, os privatistas acharão
suficiente a segurança privada, senão os empreendedores milicianos
(ex-militares ou oficiosos) “para matar bandidos”. Buscarão também
concessões para o setor privado de autoestradas e aeroportos,
enquanto não demoverem a noção da casta dos guerreiros militares
de a energia ter o controle nacional como uma estratégia de
soberania. Por que não privatizar e desnacionalizar o petróleo e a
energia elétrica? O petróleo é nosso? Coisa demodê... Para as mentes
colonizadas, melhor seria aqui retroceder de vez a uma colônia...
Caso contrário, alegam, a rentabilidade do investimento privado
pode ser prejudicada, e os efeitos positivos do investimento público
sobre o emprego serão neutralizados pelo efeito negativo do declínio
do investimento privado. Sugerem o subjetivo “estado de confiança”
empresarial ser uma emoção tênue com a qual todo cuidado é pouco.
Essa concepção se adequa muito bem aos mercadores manterem o
Estado sob controle.
Há o perigo de um governo eleito pela maioria dos párias ousar
a adoção de uma política de investimentos públicos, indiferente ao
comando empresarial privado. Ele pode, eventualmente, ser tentado
a nacionalizar ou estatizar os transportes ou os demais serviços de
utilidade pública, como a energia, de modo a executar investimentos
considerados estratégicos para a autonomia da Nação.
Em vez de criticar esses investimentos públicos, seria o caso
dos líderes empresariais e seus economistas-chefe serem mais
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favoráveis aos subsídios ao consumo massivo por meio de
transferências às famílias, subsídios para manter baixo os preços dos
bens de primeiras necessidades, etc.? Se subsidiasse o consumo
popular, o governo não embarcaria em qualquer tipo de
empreendimento concorrencial com interesses privados.
Na prática, afirma Michal Kalecki em sua palestra “Aspectos
Políticos do Pleno Emprego”, este não é o caso. Na verdade, a
oposição feita por economistas neoliberais ao subsídio ao consumo
popular é muito mais violenta se comparada ao investimento público.
Um princípio moralista da maior importância ideológica, espécie de
fundamento da ética capitalista, impõe: “você só pode ganhar o seu
pão com seu próprio suor”, a menos, lógico, você tenha herdado
propriedades e recursos privados. Nesse caso, seus antecedentes
suaram. E você simplesmente obteve a “sorte do berço”. Fazer o que,
né?
Mesmo se as razões políticas para a oposição à política de
criação de emprego via gastos governamentais fossem superadas,
sob a pressão dos votos dos párias eleitores, em uma democracia, a
manutenção do pleno emprego causaria mudanças sociais e políticas
capazes de dar um novo impulso à oposição dos líderes empresariais
em uma economia de mercado. Com efeito, sob um regime de pleno
emprego permanente, a demissão deixaria de desempenhar o seu
papel-chave, enquanto “medida disciplinar” preventiva contra a casta
dos trabalhadores organizados.
Com pleno emprego e elevação do poder de barganha sindical o
status social do patrão seria prejudicado pelo aumento de seus custos
caso eles não fossem repassados para os preços. A autoconfiança e a
consciência do Éthos da casta dos trabalhadores cresceriam. As
greves por aumentos salariais e melhorias nas condições de trabalho
criariam tensão política.
Sob o ponto de vista microeconômico, os lucros seriam mais
elevados sob um regime de pleno emprego em relação à média em
hipotético livre mercado com desemprego. O aumento dos salários
decorrente do maior poder de barganha dos trabalhadores é menos
propenso a reduzir os lucros por causa do repasse dos custos aos
preços.
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Porém, nesse caso haveria inflação e afetaria negativamente os
interesses rentistas dos acionistas de empresas não-financeiras
também carregadores de títulos de dívida pública com juros
prefixados. Elevaria o risco de eutanásia dos rentistas com a taxa de
inflação superior à taxa de juro.
Kalecki argumenta a “disciplina nas fábricas” e a “estabilidade
política” serem mais apreciadas em comparação aos lucros pelos
líderes empresariais. Seu instinto de classe lhes diz um pleno
emprego duradouro ser inaceitável a partir do seu ponto de vista.
Então, o desemprego seria uma parte integrante da condição de
normalidade da economia de mercado. Em um sistema complexo, se
um setor de bens intermediários já utilizar toda sua capacidade
produtiva ele será uma barreira para os setores dependentes de seu
fornecimento também alcançarem o pleno emprego se não tiverem
capacidade de importação para suprir a carência desses bens.
Talvez o argumento possa ser atualizado para a Era da
Financeirização. O combate à inflação torna-se o argumento principal,
devido ao risco da eutanásia dos rentistas. Elevação de custos e
diminuição de lucros produtivos podem ser uma notícia desfavorável
à atribuição de valor às ações no mercado secundário. A raquítica
bolsa de valores, em economia de endividamento e não de mercado
de capitais, está mais sob influência do mercado de rumores e boatos
– e não sob fundamentos microeconômicos, setoriais ou
macroeconômicos.
Pior, algo inimaginável de ser repetido na história, dada sua
catástrofe em vidas humanas, está se avizinhando novamente a
partir dos efeitos mundiais da Grande Crise de 2008. Segundo
Kalecki, “uma das funções importantes do fascismo, como tipificado
pelo sistema nazista, foi remover as objeções capitalistas ao pleno
emprego”.
A aversão à política de gastos do governo, componente
fundamental da ideologia neoliberal, é superada sob o fascismo.
Nesse caso, a máquina do Estado passa a estar sob o controle direto
de uma aliança das grandes corporações com o fascismo. A
necessidade do mito das “finanças públicas saudáveis”, antes capaz
de impedir o governo de ocasião, inclusive sob hegemonia
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trabalhista, de causar uma crise de confiança, devido aos gastos
públicos, é removida.
“Em uma democracia, não se sabe como será o próximo
governo. Sob o fascismo não há próximo governo”, disse Kalecki.
No caso do fascismo belicoso, a antipatia aos gastos do
governo, seja em investimento público, seja em subsídio ao consumo
popular, é superada pela concentração dos gastos governamentais em
armamentos. No caso de abandono da democracia, a “disciplina nas
fábricas” e a “estabilidade política” sob o pleno emprego são
mantidas pela “nova ordem” com violência fascista. Varia de
supressão dos sindicatos aos campos de concentração. A supressão
política substitui a pressão econômica do desemprego.
O fato dos armamentos, no caso brasileiro, de uma Comissão
Especial na Câmara dos Deputados já ter aprovado o chamado
Estatuto de Controle de Armas de Fogo em substituição ao Estatuto
do Desarmamento (Lei 3722/12) e a proposta ter seguido para
votação em Plenário, passa a ser uma ameaça maior à paz.
Aumentará a letalidade no Brasil.
A indústria bélica, em geral, se torna a espinha dorsal da
política de pleno emprego fascista. Ela tem uma profunda influência
sobre o caráter da política econômica de pleno emprego sob tacão.
“Armamentos em larga escala são inseparáveis da expansão
das Forças Armadas e da preparação de planos para uma guerra de
conquista. Eles também induzem o rearmamento competitivo de
outros países. Isso faz com que o objetivo principal do dispêndio
mude gradualmente do pleno emprego para maximizar o
rearmamento”, disse Kalecki.
Como resultado, o emprego cresce em ritmo muito maior. Não
só é o desemprego abolido, mas uma aguda escassez de mão de obra
prevalece. Gargalos surgem em todas as atividades. Estes podem ser
tratados através de inúmeros de controles, inclusive de salários.
Tal “economia de guerra” tem essas características de uma
economia planificada. Às vezes ela é comparada, de maneira
ignorante, com o socialismo. No entanto, esse tipo de planejamento
militar tende a aparecer sempre quando, em uma economia de
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mercado, se estabelece uma alta meta de produção em uma
atividade particular como a indústria bélica.
Nesse caso, ela se torna uma economia especializada. A
economia armamentista é um caso especial. Envolve uma redução do
consumo em comparação com aquele possível de ocorrer sob o pleno
emprego.
O sistema fascista começa com aceitação popular por causa da
superação do desemprego. Desenvolve-se em uma economia de
armamentista até com escassez de mão-de-obra. Submetida à lógica
militar, termina, inevitavelmente, em guerra, seja externa, seja
interna, e em um tremendo fracasso histórico, depois de imensa
mortandade.

Expansão da/do CUT (Custo Unitário do Trabalho) na Era SocialDesenvolvimentista (2003-2014)
No início do governo Lula, no ano de 2003, houve uma queda
de 16% no salário real. Até o fim do seu segundo mandato o poder
aquisitivo recuperou o poder de compra. No primeiro mandato da
Dilma, aumentou consideravelmente o CUT (Custo Unitário do
Trabalho). Economistas neoliberais, já no seu início, “denunciavam” a
economia brasileira estar em pleno emprego, depois do grande
crescimento no último ano do governo Lula.
Na revista IstoÉ-Dinheiro (05/01/11), foi publicada uma
reportagem sob o título: “O País do Pleno Emprego”. Dizia: “Lula
assumiu com desemprego em 11,2%, a taxa caiu pela metade e
surgiram 15 milhões de vagas com carteira assinada. Na Presidência
da República, ele realizou o sonho do operário que virou líder
sindical: um país onde quem procura emprego encontra e onde as
empresas têm dificuldade em contratar certos profissionais. É a Era
do Pleno Emprego, evidenciada pelo índice de 5,7% de desemprego
apurado em novembro pelo IBGE, o menor da história do País.”
Continua: “No mês passado, a população desocupada era de
1,3 milhão de pessoas, o menor contingente desde o início da série,
com queda de 20% em relação a novembro do ano passado. Na
média de 2010, o desemprego deve ficar em 6,8% e, em 2011, pode
cair para 6%. Nos oito anos do governo Lula, foram criados 15
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milhões de vagas com carteira assinada, o que elevou para 43,6
milhões o número de trabalhadores no mercado formal.
Quando ele assumiu o governo, em janeiro de 2003, o índice de
desemprego calculado pelo IBGE em seis capitais estava em 11,2% e
chegou a 13% poucos meses depois. Naquele ano, foram criados
apenas 645 mil empregos, insuficientes para atender os jovens que
entram no mercado de trabalho.
Mas os números foram melhorando aos poucos, e os dados do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do
Ministério do Trabalho mostravam as contratações ganharem fôlego.
Em 2010, ficaram para trás todos os vestígios da crise de 2008 e
2009. Custaram empregos especialmente em alguns segmentos da
indústria.
Foram criados 2,5 milhões de novos postos de trabalho em
2010, quase sete mil por dia. Em São Paulo, o tempo médio para
conseguir uma nova colocação caiu de 12 meses em 2003 para oito
meses este ano, segundo pesquisa do Departamento Intersindical de
Estatísticas e Estudos Socioeconômico (Dieese).”

!
A proporção dos trabalhadores com carteira assinada passou de
40,5% para 46,7% entre 2002 e 2010. A pesquisa da Confederação
Nacional da Indústria (CNI) mostrava 92% das empresas do setor
planejavam investir em 2011. Além de comprar máquinas e
equipamentos, teriam também de contratar. O setor tinha criado 2,2
milhões de vagas nos últimos anos e a tendência era se manter a
expansão.
Todos os setores da economia ampliaram o nível de emprego
nos anos anteriores ao da reportagem, mas alguns tiveram
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crescimento acima da média. Foi o caso da construção civil. Depois
de um período de demissões, no início do governo, começou a
contratar em 2004 e completou os oito anos de mandato de Lula com
um saldo de mais um milhão de vagas criadas.
“O governo escolheu o setor da construção como o motor da
economia”, comemora o presidente da Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC), Paulo Safady Simão. Entre os incentivos do
governo social-desenvolvimentista estavam os subsídios para o
comprador de baixa renda no programa Minha Casa Minha Vida e a
redução dos impostos sobre materiais de construção, no fim de 2008.
O setor também cresceu por causa de outros fatores, como a
mudança do marco regulatório do setor. Ele permitiu às empresas se
capitalizarem na bolsa de valores e criou instrumentos como
alienação fiduciária para os imóveis financiados.
Outro setor beneficiado pelas políticas do governo Lula foi a
indústria naval. A obrigatoriedade de conteúdo mínimo nacional para
as embarcações da Petrobras ajudou a reativar um setor em
decadência no País nos anos 90. Nos cálculos do Sindinaval, o
número de empregos nos estaleiros aumentou de 7,5 mil em 2003
para 56 mil no ano de 2010.
A expansão do emprego trouxe também o aumento da renda do
trabalhador e, com ele, mais consumo e a criação de mais empregos.
Na média, disse o ministro do Trabalho Carlos Lupi, os acordos
coletivos conseguiram um ganho 26% acima da inflação nos últimos
oito anos.
O salário mínimo, segundo ele, teve aumento real de 73,7%
neste período. Muitos superdimensionam a importância dos
programas sociais para a melhoria de vida dos brasileiros. “A política
do salário mínimo fez a inclusão social”, afirma o ministro.
“Isso fez o mercado brasileiro crescer e se tornar alvo da cobiça
mundial.” Na média, o rendimento médio real do trabalhador passou
de R$ 1.380,40 em novembro de 2002 para R$ 1.516,70 em
novembro deste ano. Em Recife, com um boom de investimentos no
complexo industrial de Suape, a renda média aumentou 32,7% nos
12 meses anteriores.
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O pleno emprego também trazia desafios. O principal deles era
treinar a mão de obra, para evitar uma situação onde se tinha
desempregados sem qualificação, de um lado, e vagas não
preenchidas nas empresas, de outro. “A presidente Dilma já pediu
que a nossa prioridade seja a qualificação dos beneficiários do Bolsa
Família”, afirmou Simão. O setor de construção civil, onde os salários
subiram 17% apenas nos 12 meses anteriores, já vivia o problema.
“Já estamos importando engenheiros e mestres de obras de
outros países”, contou Simão. No Ministério do Trabalho, o plano era
qualificar um milhão de pessoas até 2014.
“A competitividade de um país, região ou indústria pode ser
representada através da produtividade e do Custo Unitário do
Trabalho (CUT). Nos anos recentes, a queda da produtividade no país
foi mascarada pelo boom demográfico e a queda do desemprego. De
fato, a incorporação de mão de obra permitiu que o padrão de vida
subisse além da produtividade, mas a reversão desses eventos fará
com que o PIB per capita do Brasil para as próximas décadas cresça
de acordo com a taxa de crescimento da produtividade”.
Reconhecendo isso, a dissertação de mestrado de Márcio
Renato Picança, orientada por Fernando Holanda Barbosa Filho e
defendida em 29/05/2017, na EPGE-FGV, avalia a produtividade e
competitividade da indústria de transformação no Brasil, no período
de 1996 a 2014.

!
O trabalho, intitulado “Produtividade do Trabalho e Custo
Unitário do Trabalho na Indústria de Transformação do Brasil no
período 1996 a 2014”, mostra: houve uma redução de 19% na
produtividade do trabalho da indústria de transformação e 15 dos 20
setores da indústria apresentaram queda na produtividade. Somente
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5 setores apresentaram ganhos de produtividade no período
analisado.

!

!

O trabalho também calcula o CUT para o mesmo período e
encontra uma variação positiva de 48% em moeda local e de 6,63%
com base na cesta de moedas (taxa de cambio efetiva real – TCER)
do BACEN. Em ambos os casos o trabalho mostra, através de uma
decomposição, o efeito nível explicar mais de 90% da variação do
CUT. Na análise setorial é destacada a importância do câmbio na
competitividade da indústria brasileira e nos resultados encontrados.
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A variação no período total apresentou uma elevação do CUT de
6,63%, quando medido no valor deflacionado pela cesta de moeda
(CUT Taxa efetiva). No período neoliberal de redução do CUT, o valor
para a indústria de transformação apresentou queda de 63% entre os
anos 1996 a 2002.

!
Essa queda foi mais do que compensada, no restante do
período social-desenvolvimentista observado, atingindo 184% de
variação no aumento de 2002 a 2014. Durante esse caminho de
elevação do CUT, a série histórica mostrou apenas um ano de forte
retração do valor encontrado. No ano de 2008, apresentou redução
de 18%, comparado ao ano anterior. Essa redução foi completamente
dissipada no cálculo do ano 2009, quando foi encontrado aumento de
47% comparado ao ano anterior.
Ao final do período dessa série, o gráfico mostra, a partir de
2003, a redução do CUT, ocorrendo até o ano anterior foi
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integralmente revertida, chegando ao final do período de 2014 com
valores superiores aos encontrados em 1996.

!
Observando o gráfico acima, Picança (2017) acha fazer mais
sentido dividir a análise agregada em quatro períodos: 1996 a 1998,
1998 a 2002, 2002 a 2009 e, finalmente, 2009 a 2014.
O primeiro deles corresponde aos anos 1996 a 1998. Nesses
anos de política econômica neoliberal, há pouca variação dos
indicadores. A produtividade do trabalho e o CUT em moeda local
apresentam um aumento incapaz de alcançar 2%, enquanto o CUT
TCER apresenta uma leve redução de valor, devido ao início da
depreciação cambial.
Essa depreciação ainda se prolongaria em outros anos
contribuindo para a melhora de competitividade da indústria brasileira
por conta da maior relação câmbio/salário. Nesse intervalo de tempo
os salários médios da indústria apresentam um crescimento de 3%
de ganho real.
No período seguinte (2º. mandato de FHC), observa-se a
variação entre os anos 1998 a 2002. Nesse período, a produtividade
do trabalho encerrará o ciclo no mesmo nível em se encontrava em
1998, após ter apresentado uma variação de 6% entre 1998 e 1999,
a qual elevou o nível da produtividade do trabalho para o maior valor
encontrado na série pesquisada nesse estudo.
Após 1999, a produtividade inicia a queda e fechará o ano de
2002 em 0,41% superior ao alcançado em 1998. Esse, inclusive, será
o último ano com valores acima do nível inicial de 1996. A
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depreciação da moeda nacional, em 2002, é traduzida no menor valor
encontrado para o CUT, no próprio ano de 2002.
Entre 2002 e 2009, no governo Lula, é encontrada uma
variação positiva dos salários médios da indústria no valor de 21%.
Nesse período a produtividade cai, os salários são reajustados acima
da perda do poder de compra, e o câmbio se aprecia cada vez mais
por causa do superávit inédito no balanço de transações correntes do
Brasil.
Assim, após o último ano da primeira Era Neoliberal (2002),
onde é encontrado o menor valor da série do CUT, inicia-se uma
trajetória de crescimento com o aumento do poder de barganha
sindical. O CUT em moeda local já em 2004 terá ultrapassado o nível
de 1996. O valor em CUT TCER demorará um pouco mais, devido à
depreciação cambial com grande impacto em anos anteriores.
Acumulando taxas de crescimento muito superiores ao índice em
moeda local, ele atingiu, em 2009, 13% acima do valor de 1996,
impactando negativamente na competitividade brasileira pela ótica da
relação câmbio/salário.
Com esse histórico social-desenvolvimentista, inicia-se o
período 2009 a 2014. Esse período confirma a tendência anunciada
em anos anteriores. Como a variação dos salários médios atinge 14%
de aumento real, dado o aumento do poder de barganha sindical em
áreas de “pleno-emprego”, a produtividade chega no pior nível da
série porque não se despede empregados nessa situação.
O ano de 2014 fecha com perda de 41% de produtividade do
trabalho em comparação com 1996. Isso leva o CUT também a
romper o nível dos valores encontrados nessa série. O CUT TCER, ao
contrário, inicia em 2009 com o seu valor mais alto, mas no triênio
2011-2013 o valor, medido pela cesta de moedas sofre uma redução
devido à gradual depreciação cambial. Ela afeta a moeda nacional,
mas incentiva a exportação. No ano de 2014 o CUT TCER volta a
crescer junto com o CUT em moeda local.
Picança (2017) faz a decomposição do custo unitário do
trabalho separando a variação do CUT em dois componentes: nível e
composição. O aumento do CUT em determinada indústria pode
acontecer:
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i)

nível: derivado do aumento do custo unitário na indústria
(salário reais aumentaram ou produtividade do trabalho caiu)
ou

ii)

composição: porque ocorreu um aumento do peso econômico
dos setores com custo unitário do trabalho mais elevado
relativamente aos de menor custo unitário.

Para a Indústria de Transformação, o efeito nível explica
praticamente toda dinâmica de variação dos custos do trabalho no
período. O efeito nível domina o efeito composição, tanto no cálculo
do período total, quanto nos cortes em diferentes períodos da série
histórica.
Na realidade, “o efeito nível explica praticamente toda dinâmica
de elevação dos custos do trabalho no período. O efeito nível domina
em ambas as decomposições, tanto para o CUT em moeda local,
como em taxa efetiva. Isso indica a mudança estrutural da indústria
de transformação não ter sido o fator preponderante do aumento do
custo do trabalho. Evidencia o efeito da queda da produtividade, do
aumento dos salários e a evolução do câmbio no índice” (Picança;
2017: 37).
O período 2011 – 2014 evidencia a importância do câmbio.
Devido à depreciação cambial, acontecida no período, o CUT TCER
apresenta queda no seu resultado. Foi em sentido contrário ao CUT
em moeda local. Este manteve a trajetória de crescimento.
No período completo, o efeito combinado de política de
aumento dos salários reais, descolada de medidas de produtividade,
isto é, despedida de empregados, para produzir o mesmo com menos
trabalhadores, com a apreciação cambial reduziu consistentemente a
competitividade do país.
No período 2011-2013, o câmbio se depreciou, gradualmente,
mas não foi suficiente para compensar os aumentos do CUT de anos
anteriores e melhorar a competitividade do país. A recuperação no
balanço de pagamentos foi ocasionada por uma depreciação cambial,
não por uma recuperação da produtividade.
Em conclusão, a queda da produtividade do trabalho, somada
aos ganhos de salários, fez o custo unitário do trabalho (CUT)
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aumentar e chegar no ano de 2014 bem acima do nível de 1996, na
Era Neoliberal. Isso, para os citados economistas da EPGE-FGV,
infelizmente, “reduziu a competitividade da indústria no Brasil”.
No caso de considerar o valor baseado em uma cesta de
moedas, a valorização cambial nesse período também contribuiu para
esse aumento do CUT em taxa real. Como resultado, em 2014, a
indústria tinha o mesmo nível de produtividade de 2009.
A dissertação de Picança mostra: “houve uma redução de 19%
na produtividade do trabalho da indústria de transformação, no
período total estudado”. Esta foi a razão mais profunda para o golpe
econômico, armado politicamente por industriais: colocar um fim na
hegemonia eleitoral de um partido de origem trabalhista?
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