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Só o Ajuste Fiscal Não Basta 

Valor Econômico - 25.02.2015.  

José Luis Oreiro
*
 

Nas ultimas semanas a nova equipe econômica do governo anunciou os contornos 

gerais e alguns detalhes do pacote de ajuste fiscal. Para o ano de 2015, a meta é um 

superávit primário de 1,2% do PIB para o setor público consolidado e 1% para o 

governo federal. No ano passado o setor público consolidado incorreu num déficit 

primário de 0,6% do PIB, o que levou o déficit nominal para o patamar de 6,7% do PIB, 

um dos maiores do mundo. Para que a meta de superávit primário do setor público de 

2015 seja cumprida será necessário um esforço fiscal de 1,8% do PIB, o que não chega 

a ser um esforço draconiano; mas também não é desprezível, ainda mais num contexto 

em que as previsões para o PIB de 2015 apontam para uma retração de 0,5%. Dessa 

forma, ainda que o ajuste fiscal pretendido para o ano de 2015 seja efetivamente obtido, 

o que está longe de ser uma certeza, o déficit nominal deverá cair para pouco mais de 

5% do PIB no final do ano.  

Para o ano de 2016, a equipe econômica pretende elevar a meta de superávit primário 

para 2% do PIB. Esse esforço fiscal adicional de 0,8% do PIB em conjunto com o início 

(oremos) do ciclo de redução da taxa Selic a partir do final de 2015 (oremos de novo) 

deverão ser suficientes para levar o déficit nominal do setor público consolidado para 

algo como 3,0 a 3,5% do PIB no final de 2016. Nesse cenário é possível que a dívida 

bruta como proporção do PIB comece a cair a partir do segundo semestre de 2016, 

afastando assim a hipótese de default soberano da cabeça dos investidores 

internacionais e, portanto, eliminando o risco de ocorrência de uma fuga dos 

investidores estrangeiros do mercado de dívida pública interna, a qual poderia detonar 

uma crise cambial de grandes proporções.  Esse risco não pode ser subestimado haja 

vista que uma parte não desprezível está nas mãos de investidores estrangeiros e que o 

déficit em conta corrente fechou o ano de 2014 acima do nível crítico de 4% do PIB, 

sendo que apenas 70% desse valor foi financiado com investimento externo direto. 

O leitor pode perceber pela exposição acima que no cenário relativamente otimista que 

estou traçando o resultado final terá sido apenas impedir a ocorrência de um desastre de 

proporções bíblicas. Evitaremos o pior, mas a situação fiscal continuará delicada, pois o 

déficit nominal ainda será alto, os serviços relativos ao pagamento de juros da dívida 

pública continuarão sendo uma fração expressiva do PIB (acima de 4%) e, mais 

importante que tudo isso, a economia brasileira continuará crescendo pouco. Isso 

porque o ajuste fiscal, embora necessário para evitar um desastre a médio-prazo, não 

será capaz de induzir os empresários a investir mais, pois não irá atuar no sentido de 

aumentar a competitividade da indústria de transformação. Esta continuará estagnada, 
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deixando assim de gerar os necessários ganhos de produtividade (dentro e fora da 

indústria) decorrentes das economias estáticas e dinâmicas de escala.   

Para que seja possível retomar o crescimento da economia brasileira a taxas robustas – 

entre 3 a 4% a.a – é absolutamente necessário recuperar a competitividade da indústria 

de transformação. Isso exige duas coisas. Em primeiro lugar, uma expressiva - embora 

não necessariamente súbita - desvalorização da taxa real de câmbio. Os analistas de 

mercado e alguns economistas liberais acham que o “mercado” irá resolver o problema 

da sobrevalorização cambial, pois os efeitos combinados da expectativa de 

normalização da política monetária norte-americana e do déficit em conta corrente no 

Brasil deverão pressionar para uma desvalorização da taxa de câmbio. Economistas 

Keynesianos como eu são céticos quanto a capacidade auto-reguladora do mercado. 

Embora seja verdade que o cenário internacional irá pressionar o câmbio para cima no 

médio-prazo, não podemos esquecer que no curto-prazo a permanência de um elevado 

diferencial entre as taxas de juros interna e externa, em conjunto com o afrouxamento 

quantitativo do Banco Central Europeu, deverão induzir um fluxo não desprezível de 

entrada de capitais na economia brasileira, ainda mais se a equipe econômica for bem 

sucedida em ganhar a confiança do “mercado”. Dessa forma, não há razão para acreditar 

que o mercado fará, nos próximos meses, a correção requerida no valor da taxa de 

câmbio. Talvez seja o caso da equipe econômica do governo pensar em reintroduzir, via 

IOF, os controles a entrada de capitais externos. Isso também ajudaria a obtenção da 

meta fiscal para 2015.  

Em segundo lugar, o governo precisa aumentar significativamente o investimento 

público em infraestrutura para reduzir os custos das empresas com energia, logística, 

transporte e etc. Mas como isso pode ser feito no bojo de um ajuste fiscal como o que 

está sendo proposto pela equipe econômica? A resposta para isso passa, 

obrigatoriamente, pela redução dos serviços da dívida pública. No acumulado entre 

janeiro e novembro de 2014 o setor publico comprometeu 5,64% do PIB com o 

pagamento de juros da dívida pública. É um valor totalmente anômalo face à magnitude 

da dívida pública brasileira. A Espanha, por exemplo, compromete apenas 3% do PIB 

com o pagamento de juros, embora tenha uma dívida de 99% do PIB.  

Não existem respostas fáceis para a questão da redução dos encargos da dívida pública 

no Brasil, mas a nova equipe econômica não pode se furtar a dar um tratamento para 

essa questão.   

 

 

 

 

 



Estagflação, Taxa de Câmbio e Ajuste Fiscal 

Valor Econômico. 08.12.2014 

 

José Luis Oreiro  

 

A presidente Dilma Rousseff vai iniciar o seu segundo mandato em primeiro de janeiro de 2015 com 

uma agenda econômica bastante complicada. O seu primeiro mandato se encerra com um 

crescimento econômico pífio, próximo de 0% para o ano de 2014 e abaixo de 2% para a média do 

período 2011-2014, com a taxa de inflação teimosamente no teto do regime de metas, com um 

déficit em conta corrente do balanço de pagamento caminhando para 4% do PIB e com um déficit 

nominal de quase 5% do PIB para o setor público consolidado. Deve-se ressaltar, no entanto, que a 

desaceleração do crescimento nos últimos quatro anos foi acompanhada por uma redução, não por 

um aumento, da taxa de desemprego; o que sinaliza, de forma inequívoca, para uma redução da taxa 

potencial de crescimento da economia brasileira. 

Uma parte significativa da redução do crescimento potencial da economia brasileira decorre da 

redução do crescimento da produtividade do trabalho. Esta tende a crescer em função da realização 

de investimentos em máquinas e equipamentos que incorporem as novas tecnologias de produção. 

Dessa forma, um importante determinante do ritmo de crescimento da produtividade do trabalho é o 

investimento por trabalhador. Outro determinante importante do crescimento da produtividade do 

trabalho consiste nas economias dinâmicas de escala, ou seja, na redução do custo de produção que 

decorre da experiência acumulada dos trabalhadores no manuseio do equipamento de capital. 

A desvalorização da taxa real de câmbio exige uma redução da demanda por bens não-

comercializáveis 

O investimento por trabalhador e a experiência acumulada no manuseio do equipamento de capital 

são fatores que, dependem, por sua vez do dinamismo da produção industrial. A indústria de 

transformação é o motor de crescimento da economia no longo-prazo porque é o setor que utiliza 

mais intensamente máquinas e equipamentos na produção de bens, sendo assim o setor responsável 

pela geração e difusão do progresso técnico para a economia como um todo. Quando a indústria de 

transformação perde dinamismo, o ritmo de crescimento da produtividade do trabalho se desacelera, 

pois o investimento por trabalhador diminui, bem como o ritmo de acumulação de experiência no 

manuseio do equipamento de capital existente por parte da força de trabalho. 

Desde o final de 2010 que a produção física da indústria de transformação está estagnada. Essa 

desaceleração do crescimento da produção industrial veio acompanhada por uma redução 

significativa da participação da indústria de transformação no PIB, fenômeno esse conhecido como 

desindustrialização. Esse é um fenômeno estrutural causado pela perda de competitividade da 

indústria em função da sobrevalorização crônica da taxa de câmbio e do crescimento dos salários 

num ritmo superior a produtividade do trabalho. 

Esse fenômeno fica bastante claro quando olhamos para o saldo comercial da indústria de 

transformação. Após registrar um saldo comercial recorde de US$ 22,37 bilhões em 2005, a 

indústria de transformação viu seu saldo comercial ser sistematicamente reduzido, passando a um 

déficit de US$ 4,08 bilhões em 2008 até alcançar US$ 49,18 bilhões no acumulado de 2014. Trata-se 

de uma reversão de mais de US$ 70 bilhões em pouco mais de nove anos. 



É interessante notar que, se a indústria de transformação tivesse mantido o mesmo saldo comercial 

que tinha em 2005, o déficit em conta corrente cairia dos atuais US$ 85 bilhões para menos de US$ 

15 bilhões, ou seja, de 3,7% do PIB para pouco mais de 0,5% do PIB. Nesse caso, as contas externas 

estariam praticamente equilibradas. 

  

 

Nesse contexto, a única forma de recuperar o potencial de crescimento da economia brasileira é 

recuperar a competitividade da indústria de transformação, o que passa obrigatoriamente pela 

desvalorização da taxa real de câmbio. Como a taxa real de câmbio é definida como sendo igual a 

razão entre o preço dos bens comercializáveis e o preço dos bens não-comercializáveis, a 

desvalorização da taxa real de câmbio exige uma redução da demanda por bens não-

comercializáveis, notadamente serviços. É aqui que o ajuste fiscal se torna absolutamente necessário. 

Enquanto a inflação dos bens não comercializáveis – que roda atualmente em torno de 8% ao ano – 

não ficar abaixo da inflação dos bens comercializáveis, o ajuste da taxa real de câmbio será 

impossível, independente da taxa de desvalorização do câmbio nominal. Em outros termos, a 

desvalorização do câmbio nominal só servirá para alimentar as pressões inflacionárias latentes na 

economia brasileira, fazendo com que, em algum momento nos próximos anos, a taxa de inflação 

supere a marca psicológica dos dois dígitos. Se isso ocorrer estarão postas as condições para o 

retorno ao passado inglório da inflação alta, via reativação dos mecanismos de indexação de preços e 

salários. 

Está claro também que a situação atual da economia brasileira não permite a realização de um ajuste 

fiscal draconiano. Um ajuste fiscal moderado é possível de ser feito no início do segundo mandato 

da presidente Dilma Rousseff. Se esse ajuste for feito então será possível realizar um ajuste não-

inflacionário da taxa real de câmbio, o qual é condição necessária para a recuperação da 

competitividade da economia brasileira. Nessas condições, a economia brasileira poderá voltar a 

crescer a taxas mais consistentes a partir do segundo semestre de 2016. 

José Luis Oreiro é Professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. E-mail: jose.oreiro@ie.ufrj.br. 
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Câmbio, Indústria e Crescimento 

Valor Econômico. 17.09.2014 

 

José Luis Oreiro  

Nelson Marconi 
*
 

Durante o VII Encontro Internacional da Associação Keynesiana Brasileira, realizado 

recentemente em São Paulo, tivemos a oportunidade de debater com dois importantes 

expoentes do pensamento ortodoxo brasileiro o papel da indústria de transformação no 

crescimento econômico de longo-prazo. Nossa posição, baseada na teoria keynesiano-

estruturalista e apoiada em ampla evidência empírica, é que um crescimento robusto da 

produção industrial é condição fundamental para o crescimento da economia como um 

todo a taxas significativas. Isso porque a indústria de transformação é o setor onde 

predominam os retornos crescentes de escala, materializados na chamada lei de Kaldor-

Verdoorn, a qual estabelece a existência de uma relação estrutural entre a taxa de 

crescimento da produtividade do trabalho (dentro e fora da indústria de transformação) e 

a taxa de crescimento da produção industrial. Nesse contexto, uma expansão robusta da 

produção industrial gera os ganhos de produtividade que permitem um crescimento 

acelerado da economia como um todo, ao mesmo tempo em que mantem a inflação em 

patamares baixos e estáveis.  No caso brasileiro observamos que a produção industrial, 

após uma rápida recuperação dos efeitos da crise financeira internacional de 2008, 

encontra-se estagnada desde o primeiro semestre de 2011. Essa estagnação  eliminou a 

fonte dos retornos crescentes de escala na economia brasileira, razão pela qual os 

demais setores de atividade econômica, notadamente os serviços, passaram a ter um 

ritmo cada vez menor de crescimento, a ponto de, no primeiro semestre de 2014, 

apresentarem sinais nítidos de estagnação.  

Qual a razão da estagnação da produção industrial? Ao contrário da equipe econômica 

do governo, não acreditamos que a razão dessa estagnação seja a insuficiência de 

demanda efetiva. Com efeito, desde 2011 o governo brasileiro vem dando rodadas 

sucessivas de estímulo fiscal e de crédito para a economia brasileira, com resultado 

praticamente nulo sobre o desempenho da produção física da indústria de 

transformação. Enquanto a produção industrial e o nível de utilização da capacidade 

reduziram-se 1% entre 2011 e 2013, o faturamento real do comércio ampliou-se em 

19%, o volume das importações de produtos industriais em 32% e o próprio 

faturamento real da indústria em 9%. Os dados demonstram que parcela significativa 

dos estímulos à demanda doméstica vazou pelo exterior, isto é, beneficiou os produtores 

em outros países, devido à sobrevalorização de nossa moeda. Está claro que o novo 

ciclo de elevação da taxa Selic, iniciado em meados do ano passado, atuou como um 

mecanismo potente no sentido de frear a expansão da demanda agregada. Contudo, a 
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produção industrial já patinava mesmo durante a fase em que a taxa Selic estava ao 

nível de um dígito; ao reduzir a demanda agregada, a política monetária mais apertada 

conseguiu, apenas , estancar a contínua elevação das importações.  

O problema da indústria brasileira é que a política econômica dos últimos anos implicou 

em uma lenta, gradual e segura perda de competitividade externa, motivada pela 

combinação mortal entre apreciação cambial, elevação dos salários acima da 

produtividade do trabalho e deterioração dos elementos “sistêmicos” da competitividade 

em função do baixo investimento em infraestrutura e da persistência do baixo nível de 

treinamento e qualificação da força de trabalho. Por consequência, o investimento 

privado permaneceu reduzido e, consequentemente, também a poupança. 

A restauração da competitividade da indústria brasileira requer, portanto, um ataque 

simultâneo aos elementos “espúrios” e “sistêmicos” da competitividade, ou seja, é 

necessário reduzir o custo de produção por intermédio de um realinhamento da taxa real 

de câmbio e da vinculação dos ganhos salariais ao crescimento da produtividade do 

trabalho, ao mesmo tempo em que se investe na melhoria do ambiente no qual as 

empresas industriais realizam suas atividades.  

Essas medidas têm, contudo, timing diferente no que se refere à obtenção de resultados. 

A competitividade sistêmica é algo que se obtém no médio e longo-prazo com pesados 

investimentos, públicos e privados, em obras de infra-estrutura, na educação, 

treinamento e qualificação da força de trabalho e na inovação tecnológica. Essas 

medidas são fundamentais, mas só darão resultado num horizonte de 5 a 10 anos. No 

curto-prazo, ou seja, no horizonte de um mandato presidencial, o que se pode fazer é 

ajustar a taxa de câmbio e adotar uma política negociada com os sindicatos de 

moderação salarial.     

O ajuste da taxa real de câmbio vai exigir uma mudança profunda na condução da 

política fiscal. Para viabilizar a queda da taxa de juros, a desvalorização cambial e 

minimizar o impacto inflacionário desta última, a política fiscal terá que ser voltada para 

a geração de poupança pública positiva, ao invés de se preocupar com o conceito 

enganoso (e cada vez mais desacreditado por conta das pedaladas fiscais) de superávit 

primário. Nesse contexto, defendemos a adoção de um regime de metas de poupança 

pública, no qual o Tesouro Nacional seria obrigado por lei a obter uma meta para a 

variável poupança pública/PIB. Como atualmente a poupança pública/PIB é próxima de 

zero, o ideal é que as metas sejam levemente crescentes ao longo do tempo de forma a 

atenuar o impacto da mudança do regime fiscal sobre o nível de atividade econômica e 

de emprego.   

 

 

 

 



Muito Além do Tripé  

Valor Econômico. 10.01.2014 

José Luis Oreiro 

 

Antes de mais nada quero esclarecer que o tripé macroeconômico, constituído pela 

combinação entre meta de superávit primário, câmbio flutuante e metas de inflação foi 

muito bem sucedido no que se refere a alcançar os objetivos para os quais foi pensado. 

O tripé foi desenhado em 1999 para alcançar três objetivos, a saber: estabilizar/reduzir a 

relação dívida pública/PIB, garantir a estabilidade da taxa de inflação e permitir que a 

política monetária fosse conduzida com vistas ao atendimento de objetivos domésticos, 

ao invés de ser desenhada em função das necessidades de ajuste do balanço de 

pagamentos. Esses três objetivos foram cumpridos e, sob esse ponto de vista, o tripé foi 

muito bem sucedido. 

O tripé, contudo, não foi desenhado para viabilizar as condições macroeconômicas 

necessárias para o crescimento sustentado da economia brasileira. Em particular, o tripé 

se mostrou compatível com a obtenção de uma poupança pública negligenciável ou 

negativa, com a deterioração crescente da competitividade externa da economia 

brasileira em função da apreciação crônica da taxa real de câmbio e com a manutenção 

da taxa de inflação acima de 5% a.a na média do período 2003-2012.  A combinação 

entre poupança pública baixa ou negativa, câmbio apreciado e inflação superior a média 

internacional resultaram numa taxa de investimento em torno de 18% nos últimos anos, 

valor esse compatível com um crescimento não-inflacionário do PIB abaixo de 3% a.a.  

Alguns defensores mais radicais do tripé poderão argumentar que tudo o que a política 

macroeconômica pode fazer é garantir a estabilidade da taxa de inflação e a solvência 

das contas públicas. Para garantir um crescimento robusto no longo-prazo seria 

necessário adotar políticas do “lado da oferta da economia” com vistas a estimular o 

dinamismo da “produtividade total dos fatores de produção”. Nesse contexto, seria 

necessário criar um “choque de eficiência” na economia brasileira, o que demandaria 

uma abertura comercial irrestrita, com a redução unilateral de alíquotas de importação. 

Os efeitos deletérios dessa política sobre a indústria brasileira são considerados de 

segunda ou terceira ordem, pois a indústria é, segundo essa visão, um setor como 

qualquer outro.  

Economistas Keynesianos como eu não compram esse argumento uma vez que para nós 

o longo-prazo é apenas uma sucessão de curtos-prazos, de maneira que a condução da 

política macroeconômica afeta, para o bem ou para o mal, o desempenho da economia a 

longo-prazo.  

Sendo assim, qual seria a alternativa ao tripé? Minha proposta é que o próximo 

Presidente da República adote um regime macroeconômico baseado na obtenção de 
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metas de superávit em conta-corrente do governo, câmbio administrado, desindexação 

da economia e “moderação salarial”.  

A política fiscal seria baseada na obtenção de uma meta de superávit em conta-corrente 

do governo (igual a soma entre superávit primário e gastos de investimento menos o 

pagamento de juros da dívida), de maneira que o governo brasileiro finalmente 

abandonaria a postura fiscal Ponzi que possui a décadas, adotando a assim chamada 

“regra de ouro” da política fiscal, qual seja: “só te endividarás para financiar 

investimento”.  Dessa forma, a política fiscal seria conduzida com vistas a gerar 

poupança pública positiva, fazendo com que eventuais déficits sejam resultado do 

excesso de investimento sobre poupança pública. Está claro que a transição para esse 

regime não pode ser imediata, mas deve ser feita gradualmente na forma de metas de 

superávit crescentes ao longo de um período de 4 a 5 anos.  

A administração da taxa de câmbio deverá ser feita por intermédio da adoção de um 

sistema de bandas cambiais deslizantes, no qual o teto e o piso da banda sejam 

gradualmente desvalorizados ao longo do tempo de forma a obter uma taxa de câmbio 

competitiva a médio-prazo. Esse sistema irá viabilizar um ajuste gradual da taxa de 

câmbio, ao invés de uma desvalorização súbita do câmbio. A implantação desse sistema 

irá requerer a adoção de controles temporários à saída de capitais do país, para impedir 

que a expectativa de desvalorização cambial leve a uma desvalorização abrupta da taxa 

de câmbio.    

A estabilidade da inflação a médio-prazo será obtida pela combinação entre a 

austeridade gerada pelo novo regime fiscal e pela desindexação total da economia, o que 

inclui a regra de reajuste do salário mínimo. Com efeito, nos últimos anos a taxa de 

inflação tem sido pressionada para cima em função da inflação de serviços, a qual é 

alimentada pelos generosos aumentos do salário mínimo. Embora o aumento do valor 

real do salário mínimo seja um objetivo socialmente desejável, a diferença entre o 

remédio e o veneno, como sempre, está na dosagem. Dessa forma, propomos uma regra 

de reajuste do salário mínimo que seja dada pela soma entre a meta de inflação definida 

pelo CMN e um percentual de ganho real que represente uma estimativa do crescimento 

da produtividade do trabalho no longo-prazo. 

Por fim, o governo deverá negociar com os sindicatos uma política de “moderação 

salarial” na qual estes se comprometam a demandar reajustes de salários com base no 

crescimento da produtividade do trabalho. 

  

 

 

 

 



Dobrar a Renda Per-Capita em 15 anos? 

Valor Econômico. 09.10.2013 

José Luis Oreiro
*
 

Recentemente participei do 10  Fórum de Economia de São Paulo, cujo tema principal 

diz respeito a estratégia necessária para que o Brasil possa dobrar a sua renda per-capita 

em 15 anos. A taxa de crescimento da renda per-capita requerida para tanto é 4,66% a.a. 

Considerando que a população brasileira cresce atualmente em torno de 0,6% a.a, o PIB 

terá que crescer a taxa de 5,26% a.a durante todo esse período. Como nos últimos 20 

anos (1992-2012) o crescimento médio da economia brasileira foi de 2,96% a.a, para 

dobrar a renda per-capita brasileira num espaço tão curto de tempo seria necessário 

aumentar a taxa de crescimento do PIB em quase 80%.  

Dado que a taxa de desemprego da força de trabalho se encontra atualmente em torno de 

6%, número próximo a uma situação de pleno-emprego, uma aceleração dessa 

magnitude na taxa de crescimento do PIB real só será possível por intermédio de um 

aumento significativo da produtividade do trabalho, o que exige um aumento bastante 

expressivo do investimento, dado que as novas tecnologias vêm, em geral, incorporadas 

em novas máquinas e equipamentos.  

Tomando como base o modelo de crescimento Harrod-Domar, e supondo uma relação 

capital-produto igual a 3 e uma taxa de depreciação do capital fixo igual a 3,5% a.a, a 

taxa de investimento requerida para dobrar a renda per-capita em 15 anos é de 26,28% 

do PIB.  

Quais a políticas que podem ser adotadas para induzir um ritmo mais forte de 

acumulação de capital e, por conseguinte, um crescimento mais acelerado do PIB real? 

Embora o lado da oferta da economia possa ser relevante em algumas situações para 

explicar as restrições ao crescimento de longo-prazo, o autor deste artigo acredita que a 

restrição fundamental ao crescimento se encontra no lado da demanda da economia. 

Existem bons argumentos teóricos e fortes evidências empíricas a favor da hipótese de 

demand-led growth. Nesse contexto, a restrição ao crescimento de longo-prazo é dada 

pela condição de equilíbrio do balanço de pagamentos a qual dá origem a assim 

chamada “lei de Thirwall” segundo a qual a taxa de crescimento compatível com o 

equilíbrio de longo-prazo do balanço de pagamentos é igual a razão entre a elasticidade 

renda das exportações e a elasticidade renda das importações, ambas multiplicadas pela 

taxa de crescimento da renda mundial.  

Até recentemente a literatura de demand-led growth desconsiderava a existência de uma 

relação entre as elasticidades renda e o nível de taxa real de câmbio. Contudo, os 
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economistas ligados a macroeconomia estruturalista do desenvolvimento tem 

argumentado a favor da existência de uma relação entre o nível da taxa real de câmbio e 

as elasticidades renda do modelo de Thirwall. Mais especificamente, argumenta-se que 

desvios da taxa real de câmbio com respeito ao nível de equilíbrio industrial resultam 

em mudanças perversas na estrutura produtiva do país (e no ritmo de acumulação de 

capital) e nas elasticidades renda das exportações e das importações, as quais dão ensejo 

a uma redução da taxa de crescimento compatível com o equilíbrio no balanço de 

pagamentos.  

A relação entre câmbio real e investimento foi corroborada com base num modelo de 

dados em painel, desenvolvido pelos pesquisadores do grupo de estudos de 

“Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento” do departamento de economia da 

UnB, Flavio Basilio e Gustavo Souza, para 30 setores da indústria de transformação e 

extrativa brasileira no período compreendido entre 1996 e 2007. Nesse modelo  

constatou-se que o (log da variação do) investimento em capital fixo por trabalhador é 

positivamente influenciado pelo (log da variação da) taxa real efetiva de câmbio, 

negativamente influenciado pelo (log da variação da) volatilidade da taxa real de 

câmbio, positivamente influenciado (pelo log da variação do) Q de Tobin, 

negativamente influenciado pelo (log da variação da) TJLP e negativamente 

influenciado pelo (log da variação do) custo unitário do trabalho. Outro resultado 

interessante do modelo econométrico é que a influência positiva do câmbio sobre o 

investimento por trabalhador não depende do grau de intensidade tecnológica do setor 

analisado, de maneira que o investimento de setores de média-alta intensidade 

tecnológica - como, por exemplo, fabricação de produtos químicos – também é 

negativamente afetada pela apreciação da taxa real de câmbio.  

Os resultados do modelo econométrico mostram que, para aumentar de forma 

significativa o investimento em capital fixo, é urgente uma mudança na política cambial 

brasileira no sentido de permitir uma expressiva desvalorização da taxa real de câmbio, 

ao mesmo tempo em que se reduz consideravelmente a volatilidade cambial. Se 

tomarmos como base a relação taxa real efetiva de câmbio/salário prevalecente em maio 

de 2005, período no qual a indústria brasileira de transformação ainda não apresentava 

sinais de perda de competitividade, a sobrevalorização cambial existente hoje na 

economia brasileira é da ordem de 48%.  

Dessa forma, é urgente que se discuta seriamente a adoção de um regime de crawling-

peg ativo no qual o Banco Central fixe uma taxa mensal de desvalorização do câmbio 

nominal de forma a eliminar essa sobrevalorização cambial num período de 2 a 3 anos. 

Para evitar movimentos especulativos no mercado de câmbio sugere-se também a 

adoção de controles temporários a saída de capitais do país, combinados com a 

regulação das operações de derivativos cambiais. Por fim, para reduzir o efeito 

inflacionário da desvalorização cambial é necessária a mudança do regime fiscal, com a 

adoção de um sistema de meta de poupança pública, de forma a se alcançar, a médio-

prazo, uma poupança pública como proporção do PIB da ordem de 5%.   



Câmbio, Competitividade e Crescimento 

 

Valor Econômico. 24.07.2013 

Rodrigo Rocha Loures
*
  

José Luis Oreiro
**

  

A economia brasileira tem apresentado um desempenho decepcionante em termos de 

crescimento econômico nos últimos 30 meses. Depois de um crescimento Chinês em 

2010, quando o PIB apresentou uma alta de 7,5%, o crescimento foi se desacelerando 

para 2,7% em 2011 e 0,9% em 2012. As projeções para 2013 apontam para um 

crescimento do PIB inferior a 2%. Mantido esse ritmo de crescimento, o Brasil será 

eternamente um país do terceiro mundo.  

Por que a economia brasileira não consegue engatar um ritmo mais acelerado de 

crescimento? Qual é o entrave ao desenvolvimento do Brasil?  

O desempenho medíocre de nossa economia deve-se ao processo de desindustrialização 

vivenciado desde meados de 1970, mas que se acentuou mais recentemente, atingindo o 

seu clímax! Após ter alcançado um pico de quase 22% do PIB em meados da década de 

1970, a indústria de transformação iniciou um lento processo de perda de importância 

no PIB, o qual se acentua a partir de 2003, atingindo um patamar pouco superior a 13% 

do PIB em 2012.   

Esse processo de perda de importância relativa da indústria de transformação está na 

raiz da desaceleração do crescimento que a economia brasileira vivenciou nos anos 80 e 

90 com respeito ao período 1950-1980; bem como explica porque - passado o período 

de bonança na economia mundial (2004-2008), no qual a economia brasileira consegue 

acelerar seu crescimento para uma média próxima de 4% a.a -  voltamos a ter um 

desempenho econômico medíocre a partir de 2011.   

Por que a economia brasileira está se desindustrializando? A razão fundamental desse 

fenômeno é a perda de competitividade externa causada pela tendência a sobre-

valorização crônica da taxa real de câmbio ocorrida no Brasil desde 1994, a qual resulta 

das entradas maciças de capitais especulativos - para aproveitar o enorme diferencial 

entre a taxa de juros interna e externa - e da doença holandesa. De fato, quando olhamos 

para os dados da taxa real efetiva de câmbio verificamos que no período 2003-2010 

ocorreu uma apreciação real de mais de 33%! A desvalorização do câmbio nominal 

ocorrida em meados de 2012 não foi suficiente para corrigir esse problema, pelo 

contrário, alguns economistas argumentam que para a taxa real de câmbio voltar ao 

nível prevalecente em janeiro de 2007 o dólar deveria estar sendo cotado hoje a 

R$3,20!!!! 

A sobre-valorização crônica da taxa real de câmbio é a causa fundamental da baixa taxa 

de investimento como proporção do PIB que se verifica no Brasil nos últimos 20 anos. 

Com efeito, a sobre-valorização cambial limita as oportunidades de investimento 

lucrativo que os empresários podem realizar numa economia globalizada e, sujeita, 

portanto, a concorrência internacional, principalmente da China. O desestímulo ao 

investimento que é resultado da sobre-valorização crônica da taxa de câmbio tem como 

contra-partida um progressivo envelhecimento do parque industrial brasileiro, o que, 
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por sua vez, levou a estagnação do ritmo de crescimento da produtividade do trabalho. 

A partir de meados da década passada, a produtividade do trabalho passou a crescer a 

um ritmo inferior ao dos salários reais, induzindo um rápido aumento do custo unitário 

do trabalho e, dessa forma, a uma acentuada perda de competitividade da indústria de 

transformação.  

A estagnação da produtividade do trabalho na indústria tem feito com que, em certos 

círculos, discuta-se a tese de que para a indústria recuperar a sua competitividade é 

necessário, não uma desvalorização cambial, mas um “choque de produtividade”. Para 

tanto, seria necessário um “choque de abertura comercial” onde o governo reduziria 

unilateralmente as alíquotas de importação para estimular a indústria a se tornar mais 

produtiva.  É o velho diagnóstico de que a indústria é pouco competitiva porque inova 

pouco, e inova pouco porque está isolada da concorrência externa em função da 

proteção comercial.  

Esse raciocínio é um grande absurdo uma vez que a brutal apreciação da taxa real de 

câmbio nos últimos 10 anos atuou, de fato, como um “choque de liberalização 

comercial” sobre a indústria brasileira. Não é por outra razão que o coeficiente de 

penetração das importações – o qual mede o percentual do consumo doméstico que é 

atendido por importações – mais que dobrou no período 2004-2012.  

È claro que é necessário estimular a inovação na indústria brasileira de transformação, 

mas deve-se ter em conta que os resultados de políticas de estímulo a inovação só serão 

obtidos num prazo de 5 a 10 anos. Até lá é possível, se o quadro atual não mudar, que 

sobre muito pouco ou quase nada do parque industrial brasileiro, o qual terá se 

transformado numa gigantesca maquiladora ou, pior, num grande entreposto de 

produtos importados.   

A única forma de recuperar a competitividade da indústria brasileira a curto-prazo é por 

intermédio de uma desvalorização de, pelo menos, 30% da taxa nominal de câmbio. 

Está claro que para que isso seja feito de forma responsável e com o menor impacto 

possível sobre a taxa de inflação é necessário um maior rigor nas contas do governo, 

acabando-se definitivamente com os expedientes pouco ortodoxos de “maquiagem” das 

contas públicas usados recentemente. Mais do que isso, o governo precisa contribuir 

para o esforço de desenvolvimento da indústria e da economia brasileira por intermédio 

de um aumento da poupança pública para, pelo menos, 5% do PIB.  

 

Desenvolvimentismo sem Consistência 

Valor Econômico. 18.06.2013 

José Luis Oreiro 
*
 

A performance macroeconômica durante os dois primeiros anos da Presidente Dilma  

tem sido decepcionante. O crescimento econômico foi medíocre, ficando abaixo de 

1,5% a.a na média 2011-2012. A inflação permanece elevada e ameaça detonar os 

velhos mecanismos de indexação abandonados desde o Plano Real como, por exemplo, 

o “gatilho salarial”. Por fim, a situação externa, tão confortável durante os dois 

mandatos do Presidente Lula, já mostra sinais de visível deterioração com a elevação do 
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déficit em conta corrente para mais de 3% do PIB com viés de alta. Em suma, trata-se 

um quadro de “estagflação” com sérios riscos de crise de balanço de pagamentos a 

médio prazo.  

A equipe econômica tem insistido em culpar o cenário externo pela pífia performance 

macroeconômica. Não resta dúvida que o quadro recessivo nos países desenvolvidos 

contribuiu para a desaceleração do crescimento da economia brasileira ao derrubar em 

quase 20% as nossas exportações de manufaturados, o que explica, em parte, a situação 

de estagnação da produção industrial prevalecente na economia brasileira. Mas também 

não podemos esquecer que esse mesmo cenário permitiu que o Banco Central do Brasil 

iniciasse um ciclo de redução da taxa de juros em meados de 2011, levando a Selic ao 

seu mais baixo patamar nos últimos 20 anos. Esse enorme estímulo monetário deveria 

ter induzido um crescimento robusto da economia brasileira, se a razão fundamental da 

sua estagnação fosse a escassez de demanda agregada.  

O problema da economia brasileira não está no lado da demanda, mas do lado da oferta. 

A razão de nossa estagflação encontra-se na brutal perda de competitividade sofrida 

pela indústria brasileira nos últimos seis anos em decorrência dos efeitos combinados da 

apreciação da taxa real de câmbio, do crescimento dos salários acima da produtividade 

do trabalho e das deficiências notórias e crescentes em nossa infra-estrutura. A 

apreciação cambial em conjunto com o aumento dos salários tem levado a um aumento 

extremamente rápido do custo unitário do trabalho, fazendo com que, em poucos anos, a 

indústria brasileira se tornasse incapaz de concorrer, tanto nos mercados externos como 

no mercado interno, com a indústria de outros países, notadamente a China. As 

deficiências de infra-estrutura completam o quadro, acrescentando externalidades 

negativas a produção industrial doméstica.  

Esses problemas são resultado da inconsistência do modelo de desenvolvimento 

adotado pelo Brasil no final do governo Lula e aprofundado nos dois primeiros anos da 

Presidente Dilma.  

Esse modelo de desenvolvimento baseia-se na ideia do “desarollo hacia dentro”. Trata-

se de um modelo no qual as políticas de redistribuição de renda e de aumento real do 

salário mínimo, em conjunto com uma forte expansão do crédito bancário, deveriam 

estimular um vigoroso crescimento dos gastos de consumo, o que levaria os empresários 

a aumentar os gastos de investimento, permitindo assim um aumento simultâneo da 

capacidade produtiva e da produtividade do trabalho. Nesse caso, seria possível obter 

um elevado crescimento do PIB e dos salários reais, ao mesmo tempo em que a inflação 

seria mantida sob controle.   

Esse modelo de desenvolvimento, no entanto, se mostrou inconsistente no caso 

brasileiro. O forte crescimento da demanda doméstica no período (2007-2012) levou o 

desemprego a níveis historicamente baixos, fazendo com que os salários reais 

crescessem acima da produtividade do trabalho, exacerbando a perda de 

competitividade decorrente da apreciação cambial acumulada desde 2005. Para reverter 

a perda de competitividade seria necessário uma forte desvalorização cambial, o que 



causaria uma forte elevação da taxa de inflação, a não ser que seu efeito fosse 

contrabalançado por uma política fiscal mais apertada. O problema é que desde 2008 a 

política fiscal brasileira tem sido expansionista - além de ter um viés em consumo e 

custeio, ao invés de investimento - tornando impossível um ajuste não-inflacionário da 

taxa real de câmbio.   

Em suma, o modelo de desenvolvimento brasileiro não pode alcançar simultaneamente 

dois objetivos, a saber: inflação baixa e estável e câmbio competitivo. Faz-se necessário 

sacrificar um objetivo para (tentar) alcançar o outro. Aparentemente, o apelo eleitoral 

fez a Presidente Dilma escolher o controle da inflação, sacrificando no altar do Poder as 

perspectivas de crescimento da economia brasileira.   

 Crescimento sem Mudança Estrutural?  

Valor Econômico. 23.10.2012 

José Luis Oreiro 
*
 

Nos últimos dois meses se observou um certo aumento, ainda que tímido, do otimismo 

com respeito as perspectivas de crescimento da economia para o ano de 2013. Com 

efeito, os dados mais recentes parecem sugerir uma retomada do crescimento da 

produção industrial, condição sine qua non para a obtenção de taxas de crescimento 

mais robustas para o PIB.  A partir dos dados da média móvel dos últimos 12 meses da 

produção física da indústria de transformação (figura 1), a tendência polinomial (ordem 

6) da série de tempo sugere que o ciclo mais recente de queda da produção industrial 

está se esgotando, e o cenário mais provável para os próximos meses é de expansão do 

quantum produzido.   

 
      Fonte: IPEADATA. Elaboração própria.  

 A equipe econômica do governo tem utilizado os dados mais recentes da 

produção industrial para alardear o retorno da economia brasileira a uma trajetória de 

crescimento acelerado a partir de 2013. Comenta-se que a economia brasileira voltará a 
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Figura 1 - Média Móvel dos Últimos 12 meses da Produção Física da Indústria de 
Tranformação (2007/12 - 2012/08)   
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crescer a uma taxa entre 4 a 4,5% a.a, de forma sustentada, e sem pressões 

inflacionárias relevantes. Sendo assim o Brasil retornaria ao padrão de crescimento 

vigente durante a “Era Lula”, afastando assim o risco de um retorno ao padrão de 

crescimento do tipo “voo da galinha”, vigente durante o período FHC.  

 Não compartilho do otimismo da equipe econômica do governo. Isso porque a 

obtenção de uma taxa de crescimento entre 4 a 4,5% a.a de forma sustentada, ou seja, 

sem a ciclotimia do movimento stop-and-go; requer não apenas a adoção de medidas 

anti-cíclicas como tem sido feito pela equipe econômica, mas a adoção de um conjunto 

de medidas de política econômica que permitam a ocorrência de uma mudança 

estrutural na economia brasileira. Mais especificamente, o crescimento acelerado e 

sustentado do PIB exige a re-industrialização da economia brasileira.  

 No início do governo Lula em 2003, a economia brasileira apresentava uma taxa 

de desemprego próxima a 12% da força de trabalho. Nessas condições, o PIB pode 

crescer durante vários anos a uma taxa superior ao limite dado pela soma entre a taxa de 

crescimento da população e a taxa de crescimento da produtividade do trabalho, soma 

esta denominada de “taxa natural de crescimento” pelo economista britânico 

R.F.Harrod. Enquanto existir um “exército industrial de reserva”, o crescimento do PIB 

a uma taxa superior a natural não irá pressionar o mercado de trabalho a ponto de 

induzir o surgimento da espiral salários-preços. Nesse contexto, a economia poderá 

crescer de forma acelerada, sem pressões inflacionárias relevantes.   

Entre 2003 e 2010 a taxa de desemprego caiu de 12% para cerca de 5% da força 

de trabalho enquanto o crescimento da economia se acelerava de 2,5% a.a (média FHC) 

para cerca de 4% a.a (média Lula).  A redução do desemprego acompanhada por 

aceleração do crescimento é sinal claro que, durante a era Lula, a taxa de crescimento 

do PIB foi maior do que a natural.   

Mas qual seria o valor da taxa natural de crescimento da economia brasileira? A 

taxa de crescimento da população encontra-se atualmente em torno de 1,3% a.a. Essa 

taxa pode ser considerada como uma variável exógena e, dentro de certos limites, 

independente da performance da economia.  A taxa de crescimento da produtividade do 

trabalho na economia como um todo é uma variável endógena que depende, em grande 

medida, da taxa de crescimento da produtividade do trabalho no setor industrial. Esta, 

por sua vez, depende da taxa de crescimento da produção industrial com base na assim 

chamada “lei de Kaldor-Verdoorn”. Segundo estimativas de Nassif, Feijó e Araujo 

(2012)
1
 o coeficiente de KV para a indústria brasileira no período 1990-2010 é 0,521.  

Sendo assim, se considerarmos um cenário no qual a participação da indústria no PIB se 

mantem constante ao longo do tempo - de tal forma que a taxa de crescimento do PIB 

seja igual a taxa de crescimento da produção da indústria - e que a taxa de crescimento 

da produtividade do trabalho no setor não-industrial é igual a taxa de crescimento da 

produtividade do trabalho na indústria; então a taxa natural de crescimento (g) será dada 

por g = 0,013+ 0,521*g = 0,027, ou seja, 2,7% a.a !!!  

Esses números apontam para a idéia de que um crescimento sustentado a taxas 

robustas da economia brasileira não é possível sem mudança estrutural. Em outras 

palavras, a produção fisica da indústria terá que crescer a uma taxa maior do que o PIB 

(ou seja, a participação da indústria no PIB deverá aumentar) para que a aceleração do 

ritmo de crescimento da produtividade do trabalho, na indústria e fora dela, viabilize um 

aumento da taxa natural de crescimento da economia brasileira.  
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Em suma, a retomada do crescimento a taxas robustas e de forma sustentada ao 

longo do tempo exige um aumento da participação da indústria no PIB, ou seja, a re-

industrialização da economia brasileira. Sem mudança estrutural a economia brasileira 

estará condenada a repetir a ciclotimia do “voo da galinha” vigente durante a era FHC.  

  

Dívida Pública e Taxa de Juros 

 

Valor Econômico. 13.09.2012 

José Luis Oreiro
*
 

A equipe econômica do governo Dilma Rouseff tem reiteradas vezes afirmado que um 

elemento crucial na estratégia de redução da taxa de juros, iniciada em meados de 2011, 

é a obtenção de um superávit primário robusto o suficiente para permitir uma queda 

consistente e contínua da relação dívida pública/PIB. Segundo o diagnóstico da equipe 

econômica, a taxa real de juros no Brasil é mais elevada do que a prevalecente em 

outros países emergentes em função da elevada dívida pública como proporção do PIB. 

Sendo assim, a austeridade fiscal, mesmo em momentos de crescimento baixo como o 

que estamos vivenciando nos últimos 18 meses, é uma condição necessária para 

viabilizar uma redução permanente da taxa real de juros.  

Os dados da economia brasileira, contudo, parecem desmentir esse diagnóstico. Como 

podemos visualizar na figura abaixo, no período 2003-2011 a relação dívida pública 

líquida/PIB apresentou uma redução de 19%; ao passo que a taxa real de juros – 

calculada a partir da taxa selic média de cada ano deflacionada pela variação do IPCA – 

apresentou uma queda tres vezes maior, igual a 60,67% !!! 

 

Fonte: IPEADATA. Elaboração do autor.  

A teoria econômica convencional não estabelece uma relação clara entre o nível do 

endividamento do setor público e a taxa real de juros. Com efeito, o modelo 

macroeconômico padrão para economias abertas, a modelo Mundell-Fleming, 

estabelece que no equilíbrio de longo-prazo a taxa real de juros de uma pequena 

economia aberta que opera com mobilidade de capitais e câmbio flutuante (o que, em 

tese, seria o caso brasileiro) deve ser igual a taxa de juros internacional acrescido do 
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prêmio de risco país, tomado como variável exógena e, portanto, independente da 

política fiscal.  

A endogenização do prêmio de risco país pode ser feita se considerarmos a hipótese do 

risco financeiro crescente de Mickael Kalecki, segundo a qual um aumento do nível de 

endividamento do tomador de decisão – firma ou governo – deverá induzir os bancos a 

cobrar taxas de juros cada vez mais altas para a concessão de novos empréstimos. Nesse 

contexto, deveria existir uma relação positiva entre o nível de envidamento do setor 

público – medido pela relação dívida pública/PIB – e o valor da taxa real de juros que o 

governo tem que pagar sobre a sua dívida.  

A literatura empírica que trata da relação entre dívida pública e taxa de juros parece 

apontar para a existência de uma relação não-linear entre as duas variáveis. Por 

exemplo, Caselli et al. (2004)
2
 constrói um painel para 16 países da OCDE, abrangendo 

o período de 1960 a 2002. Suas conclusões são de que tanto o déficit quanto a dívida 

pública afetam a taxa de juros real de maneira não linear, ou seja, a taxa de juros 

apresenta uma reação maior a um aumento da dívida pública quando está se encontra 

em um nível superior a um certo paramar crítico.  

A existência de uma relação não-linear entre dívida pública/PIB e taxa real de juros foi 

testada mais recentemente numa dissertação de mestrado
3
 que orientei no programa de 

pós-graduação em economia da UnB.  Nesse trabalho foi construído um  painel com 

dados de 49 países, todos eles emergentes, incluindo o Brasil. Após testar várias 

especificações do modelo econométrico - controlando-se para os efeitos sobre a taxa de 

juros da variabilidade do PIB, superávit primário, inflação e poupança doméstica - 

conclui-se que existem fortes evidências apontando para uma relação não-linear entre as 

variáveis em consideração.  

Se for verdade que a relação entre dívida pública/PIB e taxa real de juros é não linear 

então os ganhos a serem obtidos em termos de redução de taxa real de juros podem ser 

relativamente pequenos a partir do momento que a dívida pública como proporção do 

PIB cai abaixo de certo nível. Ao que tudo indica este é o caso do Brasil. Com efeito, a 

política de geração de robustos superávits primários, iniciada no segundo mandato do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, e aprofundada no primeiro mandato do 

Presidente Lula, foi bem sucedida em trazer a relação dívida/PIB para um patamar 

abaixo de 40%. Desde então os ganhos em termos de redução de juros parecem ser mais 

o resultado da flexibilização do regime de metas de inflação, do que da continuidade da 

queda da relação dívida pública/PIB. Sendo assim, o governo da Presidente Dilma 

Rouseff pode estar cometendo um erro crasso ao manter um elevado superávit primário 

durante uma fase de desaceleração do crescimento, na tentativa de reduzir a dívida 

pública/PIB abaixo de 30%. Mais sensato seria reduzir o superávit primário e usar a 

“folga de caixa” para aumentar o investimento público em infraestrutura. Essa política 

permitiria um aumento da produtividade do capital, em função dos claros efeitos de 
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transbordamento positivos do investimento público sobre os investimentos do setor 

privado, viabilizando assim um crescimento mais robusto do PIB no médio e longo-

prazo.   

 

A natureza da estagnação brasileira  

Valor Econômico. 30.07.2012 

José Luis Oreiro
*
 

 Os dados divulgados recentemente pelo Banco Central do Brasil confirmam a 

continuidade do estado de semi-estagnação da economia brasileira que eu havia 

mencionado num artigo publicado em janeiro deste ano no Valor (“o retorno  à semi-

estagnação”). Naquela ocasião eu havia argumentado que essa semi-estagnação era o 

resultado de um processo de natureza estrutural que vem se desenvolvendo na economia 

brasileira nos últimos anos, ou seja, a desindustrialização. Dessa forma, o retorno a 

taxas de crescimento mais robustas exigem a adoção de políticas que induzam a 

mudança estrutural da economia brasileira com vistas ao aumento da participação da 

indústria de transformação no PIB. As políticas keynesianas tradicionais de estimulo a 

demanda agregada não são a forma mais adequada de se induzir esse processo, pois o 

problema fundamental da economia brasileira atualmente não é “encher de ar quente um 

balão semi vazio”, mas sim mudar a natureza do material usado na confecção do 

mesmo. Em outras palavras, o problema fundamental de nossa economia é mudar a 

composição da demanda agregada em direção a bens tradeables, ao invés de aumentar 

ainda mais o nível de demanda.  

 A validade dessa afirmação fica comprovada pela simples inspeção da figura 

abaixo.  
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Fonte: IPEADATA. Elaboração do autor.  

Nessa figura observamos a evolução da média móvel dos últimos 12 meses da taxa de 

desemprego (RM) e do grau de utilização da capacidade produtiva da indústria entre 

fevereiro de 2004 e abril de 2012. No início do período em consideração o grau de 

utilização da capacidade produtiva era relativamente baixo e a taxa de desemprego era 

bastante elevada.  

Nessas condições, a economia brasileira operava como um “balão semi-vazio” de tal 

forma que o problema econômico fundamental era criar demanda agregada para induzir 

uma maior nível de utilização tanto do capital como da força de trabalho. Isso foi obtido 

por intermédio da adoção de um modelo de crescimento do tipo “finance-led” no qual a 

expansão do crédito bancário, aliada a um aumento moderado da renda salarial, 

estimulou um forte crescimento dos gastos de consumo das famílias, gerando assim a 

demanda agregada requerida para viabilizar um uso mais intenso dos recursos 

produtivos existentes.  

O problema é que esse modelo de crescimento dá sinais inequívocos de esgotamento. 

Com efeito, no período analisado constata-se uma tendência de redução da taxa de 

desemprego e de aumento do grau de utilização da capacidade produtiva. Apesar da 

desaceleração recente do crescimento, essas variáveis encontram-se em patamares tais 

que é pouco provável a continuidade do crescimento por intermédio da simples 

expansão da demanda de consumo. Dificilmente a taxa de desemprego poderá cair 

muito abaixo de 5% da força de trabalho, além do que um grau de utilização da 

capacidade produtiva em torno de 82 a 85% parece ser o nível “normal” de longo prazo. 

Sendo assim, o espaço para a continuidade do crescimento com base na expansão da 

demanda de consumo é muito restrito.  

A retomada do crescimento em bases sustentáveis exige um aumento combinado da 

capacidade produtiva e da taxa de crescimento da produtividade do trabalho. Isso pode 

ser obtido se a demanda agregada for direcionada para aquele setor de atividade 

econômica que é a fonte dos retornos crescentes de escala e do progresso tecnológico na 

economia, qual seja, a indústria de transformação. Isso exige que a política econômica 

seja mudada com o objetivo de produzir uma mudança na composição da demanda 

agregada, reduzindo-se participação do consumo e aumentando-se a participação do 

investimento na demanda agregada. Para tanto, é necessária a continuidade do processo 

de desvalorização da taxa de câmbio, uma redução maior do custo do capital e um 

aumento significativo do investimento público em infraestrutura.  

Estimular o consumo por intermédio de reduções semipermanentes de impostos e 

estímulos ao aumento do endividamento das famílias são contrários ao que se deve fazer 

para restabelecer o dinamismo da economia brasileira. Cabe a Presidente Dilma Rouseff 

a tarefa de ouvir as vozes daqueles que, embora critiquem a política econômica do seu 

governo, estão no mesmo campo político-ideológico que ela, a saber o novo-

desenvolvimentismo.  



 

 

 


