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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Diferentemente do que se imagina a provável mudança na presidência do páis não trará
mudanças significativas conforme pensa boa parte da sociedade brasileira.
No bojo do quadro de dificuldades que passa o país, as finanças públicas se apresentam
como um grande desafio com quase ou nehuma perspectivas de ajuste sequer o médio prazo.
Conforme mostra essa carta o desempenho das contas públicas federais são
desalentadores quando se percebe grandes dificuldades de obtenção de receitas ante um quadro
permanente de demanda por gastos obrigatórios.
Em um contexto de uma economia mundial onde os paises desenvolvidos estão travados
no seu processo de retomada e apresentam uma série de “anormalidades” econômicas, ao passo
que os emergentes apreentam uma desaceleração acentuada, o Brasil desponta como uma
economia em profunda recessão. A recessão e a crise política, que se apresenta como uma
ruptura no projeto político e econômico em curso, podem desatar uma depressão prolongada e
sem alternativas viáveis de retomada do crescimento econômico.
2 – DESEMPENHO DAS CONTAS PÚBLICAS FEDERAIS EM 2016
Prof. Flávio Riani

O desempenho desfavorável da economia brasileira nesse ano tem dificultado
sobremaneira o gerenciamento das contas do governo. Tal situação decorre do fato de que, com
a queda na produção e comercialização de bens e serviços, o governo tem sua arrecadação
diminuída dada a grande vinculação de tributos indiretos incidentes sobre o consumo e produção
de bens e serviços. Quedas na arrecadação de um lado e pressão por crescimento de gastos
obrigatórios pelo outro geram descompassos ainda maiores na direfença entre arrecadação e
gastos, dificultando ainda mais a obtenção de superávits primários.
Os dados que compõem a tabela 1 destacam , de forma agregada, o comportamento das
receitas e das despesas do governo federal acumulados até o mês de março desse ano.
Tabela 1 - Resultado Primário do Governo Central
Brasil - Acumulado Jan.- março - R$ milhões - Valores Nominais
Discriminação
Jan.-Março
2015
2016
1 - Receita Líquida Total
258.350
276.096
2 - Despesas Primárias Total
253.857
294.313
3 - Resultado Primário (1-2)
4.493
-18.217
Fonte: Tesouro Nacional

Variações
% Nominal
% Real (IPCA)
6,9
3,0
15,9
5,2
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As informações contidas na tabela 1 mostram que o déficit primário alcançado pelo
governo federal no acumulado até março de 2016 foi de R$ 18 bilhões, resultante de um
acréscimo nominal de despesas de 15,9% ante 6,9% obtidos pelas receitas líquidas.
Considerando a inflação, os dados revelam que enquanto houve um crescimento real de
5,2% nos gastos, a receitas registraram queda real de 3%.
O resultado final de tais variações foi a obtenção de um déficit nominal no acumulado
até março de 2016 frente a um superávit de R$ 4,5 bilhões no mesmo período do ano
anterior.
Os principais fatores determinantes dessas variações estão contidos nas análises
seguintes.
As informações relativas ao desempenho das receitas estão destacadas na tabela 2.

Tabela 2 - Receitas Primárias do Governo Central
Acumulado Jan.-Março - Valores constantes - IPCA
R$ milhões - Brasil
Discriminação

1- Receita Total
Administradas pela Receita Federal
Incentivos Fiscais
Arrecadação Previdência
Não Administradas pela Receita Federal
2- Transferências Constitucionais
3- Receita Líquida Total (1-2)
Fonte: Tesouro Nacional

Jan-Março
2015 (a)
2016 (b)

348.633
226.265
0
88.562
33.805
62.072
286.561

331.252
207.401
-10,5
84.134
39.730
53.212
278.039

Diferença
R$
-17.381
-18.864
-10,5
-4.428
5.925
-8.860
-8.522

Variação
Real - %
-5,0
-8,3
-5,0
17,5
-14,3
-3,0

Os dados da tabela 2 são acumulados até março e corrigidos pelo IPCA, registrando
quedas reais em todos os itens da arrecadação primária.
Chama atenção as variações negativas ocorridas nas fontes oriundas de
arrecadações tributárias administradas pela Receita Federal que diminuíram 8,3%. Tal
resultado é consequência do desempenho negativo das atividades produtivas, com
impactos na geração de rendas e no consumo de bens e serviços, significativas fontes de
arrecadação tributária da União.
Outro importante item gerador de receitas é a arrecadação previdenciária que
também diminuiu. Tal comportamento é também consequência da queda no desempenho
econômico com impactos diretos na geração de empregos formais e consequentemente
na arrecadação previdenciária.
O resultado final de tais comportamentos é a diminuição de real de recursos
primários disponíveis para fazer face à permanente pressão por elevação de gastos em
função das amarras existentes em relação às despesas obrigatórias impostas ao governo.

A composição agregada das despesas primárias do governo federal compõem a tabela
3.

Tabela 3 - Despesas Primárias do Governo Central
Acumulado Jan.-Março - Valores constantes - IPCA
R$ milhões - Brasil
Discriminação

1- Despesa Total
Benefícios Previdenciários
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Obrigatórias
Despesas Discricionárias - Outros Poderes
Fonte: Tesouro Nacional

Jan-Março
2015 (a)
2016 (b)

281.463
108.549
61.600
43.154
68.158

296.166
113.256
60.340
58.238
64.332

Diferença
R$
14.703
4.707
-1.260,0
15.084
-3.826

Variação
Real - %
5,2
4,3
-2,0
35,0
-5,6

Diferentemente das receitas, a tabela 3, também utilizando dados reais
acumulados até março, destacam aumentos na despesa governamental.
Grande parte da elevação dos gastos ocorre por determinação legal, não tendo o
governo qualquer base para não efetuá-los, como são os casos das despesas
previdenciárias e das outras despesas obrigatórias do Governo.
Apesar de toda discussão existente em relação da estrutura de gastos com pessoal
e suas amarrações legais, o governo ainda conseguiu, no período em tela, diminuir 2% to
total desses gastos.
De qualquer forma, o ajuste que o governo tem feito no volume dos gastos primários
têm sido insuficientes para se compatibilizarem com os dados da arrecadação, não
conseguindo, portanto, gerar superávits primários.
Diante de tal quadro é certo que o governo não será capaz de gerar superávit primário
em 2016.
Ressalte-se que os dados destacados nessa Carta se referem somente aos valores
primários, não considerando, portanto, os compromissos do governo com o pagamento
dos juros e das amortizações da dívida pública.
Em 2016, somente para o pagamento dos juros da dívida o governo teria que ter um
superávit primário equivalente a R$ 460 BILHÕES. Considerando as amortizações da dívida
seriam mais R$ 880 BILHÕES, perfazendo um total de R$ 1.340 BILHÕES. Para tanto o
governo teria que alcançar o dobro da arrecadação tributária que vem obtendo.
Assim, dentre o quadro de dificuldades das finanças públicas, nada será efetivamente
resolvido se não se considerar mudanças em relação ao estoque da dívida pública e seus
pagamentos. Caso contrário, o país estará eternamente na busca de resultados primários
para pagamento de juros das dívidas em detrimento de melhorias dos serviços públicos
básicos e essenciais.

3. UMA ANÁLISE DA CRISE CONJUNTURAL ATUAL
Prof. Ricardo F. Rabelo
Uma característica marcante da economia brasileira é sua inserção na economia
internacional. Apesar de uma aparente recuperação de algumas economias importantes como a
dos EUA, a economia mundial está travada e apresenta algumas anormalidades conforme
mostram alguns autores americanos em artigos recentes. (*).
Um indicador importante nesse sentido é o alto nível de desemprego dos países
desenvolvidos – 44 milhões de trabalhadores, 12 milhões a mais que em 2007. Há algumas
desigualdades de ritmo e intensidade mas é geral o nível baixo do crescimento econômico atingido
pelos países desenvolvidos. Os EUA tiveram, em 2015 o mesmo índice de crescimento do PIB de
2014 – 2,4% e a Zona do Euro apresentou um índice de 1,6% , uma média que vai do crescimento
zero da Grécia ao inacreditável 3,5% da Espanha, passando pelo 1,7% da antes pujante economia
alemã. Por outro lado, o Reino Unido, com crescimentos de 2,9% em 2014 e 2,2 por cento em
2015 , acima de grande parte das economias da Zona do Euro mostra que a economia europeia
está apresentando o mesmo baixo dinamismo que os EUA e a sempre estagnada economia
japonesa. que em 2015 esteve perto da recessão.

Fonte: FMI

Esses resultados mostram o fracasso das políticas econômicas dominantes no pós-crise ,
baseadas em incentivos monetários dos Bancos Centrais, que não conseguem sustentar uma real
recuperação econômica destes países. Apesar de seu fracasso, os países desenvolvidos parecem
condenados a ter de mantê-las indefinidamente, como mostra o péssimo desempenho da
economia dos EUA após o fim do Quantitative Easing e um ensaio de aumento da taxa de juros.
Estas políticas não conseguem estimular efetivamente a economia real porque os recursos
injetados nas instituições financeiras aí permanecem, alimentando a especulação e não fazendo
seu papel de pontes para o investimento produtivo.
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Há outros fatores anormais e que se tornam estruturais que concorrem para esse quadro. Em
todos os países há uma elevada dívida pública e privada que se aproximam perigosamente dos
limites de capacidade de pagamentos dos Estados e das empresas, e colocam em risco de
insolvência os maiores bancos internacionais. Nos EUA, a Divida Pública Federal dos EUA tem
crescido fortemente, passando de 62% em 2004 para 103,42% do PIB em 2015, sendo que em
2017 deve se aproximar do teto constitucional.
Uma saída para esse “ciclo vicioso” que seria o avanço tecnológico está travado pelos altos
investimentos que necessitam e pela sua baixa lucratividade. Por outro lado, a enorme queda do
preço do petróleo acaba por tornar problemática a emergência de novas fontes de energia
renovável. Há, em quase todos os mercados, uma superprodução que se choca com baixos níveis
de demanda e mantém os paises produzindo abaixo de seu produto potencial.

As soluções existem, mas encontram forte oposição dos governos e da elite dominante. Seria
preciso ir contra as regras da economia de mercado para gerar crescimento a partir de processos
de redistribuição de renda que possibilitassem a incorporação ao consumo de setores excluídos. É
necessário estabelecer um severo controle sobre o mercado financeiro com uma regulamentação
eficaz e estruturas de incentivo apropriadas. Um significativo aumento no investimento público
em infraestrutura, educação e tecnologia terá sempre expressivos resultados para o restante da
economia,

Ainda no setor externo, um elemento importante para explicar a crise atual da economia
brasileira é a desaceleração das economias dos países emergentes . Está em curso um
aprofundamento da desaceleração da economia chinesa iniciada em 2011.

Em 2015 o Produto Interno Bruto (PIB) da China teve expansão de 6,9% , o que levou o Banco
Central Chinês a relaxar a política monetária para incentivar a atividade econômica, promovendo
quedas nas taxas de juros. Esta perda de dinamismo do modelo chinês, assentado em
Investimentos e Exportações, fez com que o governo iniciasse um processo de transição para um
modelo que privilegie o consumo e o mercado interno. Embora esteja dando certo em termos de
perspectiva de longo prazo, os aspectos conjunturais são um desafio para a economia chinesa
como mostra a onda especulativa nas bolsas locais nos primeiros meses de 2016, que gerou
grandes perdas causadas ante as expectativas de um “pouso forçado” da economia chinesa. As
autoridades tomaram medidas restritivas de vendas de ações por grandes detentores de papéis e
estão controlando o mercado cambial para evitar a desvalorização forte do yuan, medidas que
vão contra as reformas pró-mercado implantadas a partir de 2013.
O impacto dessa desaceleração também é grande sobre o setor externo, já que o comércio
exterior registrou contração de 7% em 2015 na China, abalado pela queda de 13,2% das
importações, segundo os números revelados pelo governo chinês, que refletem o estagnação da
segunda economia mundial. Em 2016 as exportações chinesas caíram 11,2% em janeiro ante igual
mês do ano passado, após diminuírem 1,4% em dezembro. Já as importações sofreram queda
ainda mais expressiva na comparação anual de janeiro, de 18,8%, depois de recuarem 7,6% em
dezembro.

Outro país emergente que é grande importador do Brasil – a Rússia – tem tido um desempenho
recessivo , tendo registrado contração de 3,7% em 2015., resultante da queda dos preços do
petróleo e as sanções ocidentais associadas à crise ucraniana. Segundo o Banco Central russo, o
Produto Interno Bruto (PIB) local deve contrair entre 1,7% e 2,5% na comparação anual no 1º.
Trimestre de 2016.
O único país dos BRICS a ter uma aceleração no seu crescimento – a Índia- representa pouco
em termos de comércio com o Brasil. O PIB da Índia avançou 7,3% nos últimos três meses de 2015
passados em relação ao quarto trimestre de 2014, consolidando a posição do país como a
economia que mais cresce entre as maiores do mundo. Segundo as previsões oficiais, o PIB
indiano vai fechar o atual ano fiscal , que terminou em março de 2016, com uma alta de 7,6%, a
maior expansão em cinco anos. No ano fiscal 2014-2015, a economia cresceu 7,3%.

A Índia,é beneficiada pela queda na cotação internacional do petróleo, já que é um grande
importador de óleo -foi o quinto maior comprador de petróleo do Brasil no ano passado. O efeito
do petróleo foi o principal fator para a expansão indiana, contribuindo em um ponto percentual
para a alta do PIB, já que a queda do preço permitiu que consumidores, empresas e governos
aumentassem seus gastos.

O desempenho do PIB brasileiro em 2015Como é sabido, a economia brasileira vem sofrendo um acentuado processo de
desaceleração desde 2011. Em 2015, pela primeira vez, no entanto a economia entrou em
recessão. O PIB sofreu contração de 3,8% em relação ao ano anterior, a maior da série histórica
iniciada em 1996. Em 2014, o PIB havia ficado praticamente estável (+0,1%).
Gráfico 1
Evolução do PIB - Brasil (2010-2015)
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Fonte: IBGE
O grande responsável por este resultado, pela ótica da oferta,foi a Indústria que manteve
e aprofundou a perda de dinamismo que vem manifestando desde Outubro de 2010, e acumulou
queda de 6,2% em 2015. Também outro setor importante, o de Serviços caiu 2,7% no ano. Apenas
a Agropecuária teve crescimento de 1,8%, mas como já analisamos desta Carta , o setor tem
pequeno papel no conjunto do PIB.

Na Indústria, o único subsetor que teve resultado positivo foi o menos importante deles
em termos de valor agregado: o da Extrativa mineral, que acumulou crescimento de 4,9% no ano,
resultado, ao mesmo tempo, do aumento da extração de petróleo e gás natural e do crescimento
da extração de minérios ferrosos.

O subsetor mais importante , a Indústria de transformação teve queda de 9,7% no ano.
Esta queda foi consequência, em especial, do menor crescimento da indústria automobilística
(também peças e acessórios) e da produção de máquinas e equipamentos, aparelhos
eletroeletrônicos e equipamentos de informática, alimentos e bebidas, artigos têxteis e do
vestuário e produtos de metal.

Já no setor de Serviços, que recuou como vimos 2,7%, o subsetor mais dinâmico, o
Comércio. sofreu queda de 8,9%, enquanto Transporte, armazenagem e correio, teve redução de
6,5%.
O subsetor Administração, saúde e educação pública não apresentou variação (0,0%), ao passo
que a Intermediação financeira e seguros e Atividades imobiliárias registraram acréscimos de ,
respectivamente, 0,2% e 0,3%.

O resultado mais negativo, pela ótica da demanda, foi a contração de 14,1% da Formação
Bruta de Capital Fixo. Isto significa que as empresas reduziram enormemente seu investimento,
queda essa que se soma a que já aconteceu em 2014, de 4,5%. Os motivos desse comportamento
das empresas nestes 2 anos devem ser pesquisados, porque representam uma mudança de rumos
em relação ao período anterior e parecem indicar uma decisão estratégica das empresas que
ultrapassam o mero cálculo econômico. Em termos estatísticos essa redução reflete a queda da
produção interna e da importação de bens de capital em geral e da construção civil em particular.

Ainda do ponto de vista da demanda, uma variável fundamental - a Despesa de Consumo das
Famílias - teve queda significativa de 4,0% em relação a 2014. É importante ressaltar que nesse
último ano tinha havido um crescimento de 1,3%. O mau desempenho de 2015 que tem razões
objetivas como resultado da elevação dos juros e limitação de crédito, a redução do emprego e da
renda. Outro fator é o aumento da inflação, que sabidamente corrói o poder de compra do
consumidor, levando-o a cancelar compras até de produtos nada supérfluos.

É preciso também verificar também os fatores subjetivos negativos. Em primeiro lugar está a
instabilidade política artificialmente criada pelo Legislativo, agindo para impedir o funcionamento
normal da economia, incentivando a aprovação de medidas que inflavam os gastos do governo,
sem obedecer a um planejamento ou a uma lógica anti-cíclica , mas apenas para impedir que o
governo recém – empossado tive estabilidade para implementar medidas que julgasse
necessárias. Outro fator que certamente também teve larga influência na redução do nível de
consumo da população foi dos ampla campanha dos meios de comunicação no sentido de
exacerbar os resultados negativos da economia. Repetidamente se sucederam reportagens
aconselhando a população a não consumir, a adotar a cautela no endividamento, o que acaba por
ter efeitos de “profecia auto-realizada”.
Outro fator importante nesse processo foi o próprio ajuste fiscal levado a cabo pelo governo, o
que fez a Despesa do Consumo do Governo, cair 1,0%, enquanto em 2014, cresceu 1,2%. No
quadro recessivo da economia era preciso uma política de aumento da despesa ou pelo menos sua
estabilidade.

No âmbito do setor externo, as Exportações de Bens e Serviços cresceram 6,1%, enquanto que
as Importações de Bens e Serviços tiveram queda de 14,3%. Desse ponto de vista o setor
contribuiu com a economia interna, mas significou uma elevação de exportações menor que em
períodos anteriores, não sendo ainda capaz de liderar um ciclo de crescimento comandado pelo
setor externo como em outros períodos.

Os prejuízos da Operação Lava-Jato

São coincidentes os cálculos de consultorias independentes sobre o nível de atividade
econômica. De acordo com a Consultoria 4E grande parte da queda nos investimentos é
decorrente da Lava Jato e da queda no preço do barril de petróleo. Além de a Petrobrás ter revisto
seus investimentos, as empreiteiras também tiveram forte impacto, sem as encomendas da
empresa. Dessa forma, dos 3,8% de queda do PIB em 2015, de 2 a 2,5 pontos percentuais
resultaram da crise da Petrobrás e da cadeia de petróleo e gás.

No final de 2015, a Consultoria Tendências já contabilizava que a não realização de acordos
com empresas envolvidas nas investigações da Operação Lava Jato seria responsável por uma
retração de 2,5% no PIB de 2015. De acordo com a consultoria, os investimentos da Petrobrás
corresponderiam a 2% do PIB brasileiro, e os aportes de grandes construtoras envolvidas no
escândalo em obras de infraestrutura, 2,8%. Os investimentos de todas as empresas envolvidas na
Lava Jato chegariam então a quase 5% do PIB, em um país em que o nível total dos investimentos
tem variação de 17% a 20%.

Outra consultoria, a GO Associados, também estimou, em 2015, um efeito da Lava Jato no PIB de
magnitude similar. Segundo seu levantamento, os impactos diretos e indiretos da operação
poderiam ser de R$ 142,6 bilhões em 2015. Esses resultados da operação podem ter sido ou não
voluntariamente perseguidos pelos que a tem levado a cabo, embora haja indícios de que se
pretendeu exatamente a debilitação da maior empresa estatal brasileira e uma das mais
importantes empresas petrolíferas juntamente com as maiores empresas privadas da construção
civil pesada brasileira. O prejuízo causado pela forma como tem sido conduzida e sem preservar as
empresas atingidas estatais ou privadas é irreversível e danoso não aos objetos da ação mas ao
conjunto da nação e da população brasileira. Em casos semelhantes as polícias e a justiça de
outros países sobre ser eficiente no combate à corrupção sem gerar prejuízos à economia
nacional.
O balanço da atual crise econômica e política: Perspectivas
A atual recessão brasileira tem vários ingredientes. Como analisamos, o contexto internacional
tem um peso inegável , já que temos uma economia mundial travada e anormal. Temos analisado
nessa Carta a trajetória recente da indústria brasileira.Não há dúvida de que a recessão atual que
tem como centro a perda de dinamismo da indústria brasileira. Por outro lado os dilemas reais
que afligem a economia brasileira em termos de sua frágil inserção na economia internacional
tem origem na falência do Estado Brasileiro provocada pela adoção, em governos anteriores ao
atual, do modelo de abertura comercial e financeira e de retirada do papel estratégico do Estado
na economia. Também constatamos que a política de ajuste fiscal implementada pelo Governo
em 2015,apoiada e sustentada pela oposição, tem um papel muito importante na crise , pois
neste contexto era e é necessária uma política anticiclica emergencial
A recessão está sendo transformada em depressão profunda com o abalo que a crise política
está provocando no solapamento de governabilidade até agora mantida pelo Pacto Político que
advém da Constituição de 1988. A crise política que se desenha não advém apenas da questão da
ética e do combate à corrupção, mas significa, se realmente se concretizar, a derrota do projeto de
desenvolvimentismo social hegemônico nos governos recentes. A eventual mudança de governo
surgida de um processo de impeachment sem que haja crime de responsabilidade claramente
definido significará a imposição de um projeto oposto ao que foi aprovado nas eleições
presidenciais de 2014.
Este projeto, desenhado no texto “Uma ponte para o futuro” elaborado pela Fundação Ulysses
Guimarães, propõe a eliminação de todas conquistas sociais e trabalhistas inscritas na Constituição
de 1988, a destruição completa dos instrumentos de regulação da economia pelo Estado. Há que
se indagar se um Governo que emerge de uma ruptura do processo político e constitucional e com
tal projeto econômico poderá se manter sem apelar para o uso de instrumentos autoritários e
repressivos.
(*) Stiglitz , Joseph e Hashid, Hamid - O que está impedindo a volta do crescimento da economia
mundial ? – (Diálogos Essênciais – 08/02/2016)
Roubini, Nouriel - O que exatamente torna anormal a economia mundial? (FSP, 22/06/2016)
Krugman, Paul - Economia global projeta cenário decepcionante (FSP, 19/10/2015)

