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Rubens Figueiredo: Estamos começando a quarta edição 

da série Encontros Democráticos, que a cada sessão aborda 

um tema específico e relevante da conjuntura nacional. Nós 

tivemos o primeiro, sobre o empreendedorismo como traço 

cultural do brasileiro; o segundo, sobre a bicicleta como 

meio de transportes nas grandes cidades; e o terceiro 

sobre a reforma política.  

O professor Roberto Macedo tem 30 minutos para fazer 

uma exposição sobre o tema As perspectivas da economia 

brasileira. Depois desses 30 minutos nós teremos as 

intervenções de Samuel Hanan e Luiz Alberto Machado, que 

farão seus comentários sobre a apresentação.  



Roberto Macedo: Eu tenho uma briga com os economistas 

que vivem falando em pibinhos. O que nós temos no Brasil 

é um pibão, é enorme. É o sétimo ou oitavo do mundo, 

dependendo da taxa de câmbio. O que nós temos são 

tachinhas de crescimento, como no ano passado, de 0,1%, 

praticamente 0. Agora, é alta a probabilidade de mais uma 

variação negativa para o Pibão brasileiro, perto de 1% em 

2015, ou até menos. O mercado está prevendo algo perto 

de -1%. Inegavelmente, há muitas notícias ruins: essa 

queda do PIB, inflação em alta, a taxa de câmbio subiu 

bastante, as contas externas estão desequilibradas, as 

crises hídrica e energética, a base de apoio do governo no 

Congresso desintegrada e por aí afora. Nesse meio, 

algumas notícias boas. Vários setores, como o do 

agronegócio, alguns ramos do comércio e industriais devem 

mostrar melhor desempenho; o câmbio alto deve estimular 

a produção; o país tem grandes reservas; o investimento 

direto estrangeiro continua fluindo e não há perspectiva de 

crise cambial. Em boa parte da minha vida enfrentei crises 

cambiais. O país não tinha reservas, o câmbio explodia e a 

própria dívida pública – em parte indexada ao dólar – era 

um problema muito sério. Hoje nós não temos isso.  As 

melhores taxas do PIB dependerão de mais investimentos 

públicos e privados e de um clima de confiança na política 

econômica. Economia tem muito de psicológico. Se a 

pessoa acreditar que vai melhorar, ela se endivida, faz 

investimentos, vai ao banco. Mas se achar que vem notícia 

ruim, as coisas se complicam. Eu já fui presidente da 

Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica 

(ABINEE). Quando o Jornal Nacional dava notícias ruins – 

desemprego e tudo o mais –, as vendas caíam. E é o que 

está acontecendo no momento. 

Nesse contexto cinzento para a economia como um todo, 

trouxe alento a nova política econômica do governo federal. 

Ela é focada em resolver problemas – na anterior, só se 

agravavam os problemas. A curto prazo a economia deverá 

sofrer com o aperto fiscal, o realinhamento de preços 



administrados. Eu sempre recomendo às empresas: não 

podem se contaminar por esse cenário macroeconômico 

cinzento. O foco deve ser sempre o mercado – esse negócio 

de PIB é coisa de economista. Empresa pensa em mercado, 

e o mercado é enorme. Não é porque vai cair 1% que vai 

acabar. Tem que ficar de olho nos outros 99%. Cabe olhar 

para dentro da empresa e para os lados desse mercado 

para ver onde está a concorrência, com foco na redução de 

custos e na maior produtividade e competitividade para 

manter e ganhar clientes. Eu não estou falando isso como 

professor, não. 

Eu fui presidente da ELETROS (Associação Nacional de 

Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos). A Samsung e a 

LG chegaram aqui no final dos anos 1990, com crise 

cambial. E aí eles foram lá se associar à ELETROS e eu 

fiquei muito contente, eram mais duas anuidades. E eu 

perguntei: vocês estão chegando numa hora ruim, não é? E 

as duas empresas disseram o seguinte: “Nós sabemos que 

o Brasil está num período difícil, mas nós estamos de olho 

no mercado brasileiro, que é muito grande. E nós somos 

competitivos. Então, estamos em dezenas de países, aqui é 

um a mais e nós vamos enfrentar a concorrência”. Foi que 

fizeram. Hoje eles dominam o mercado de TVs e outros 

aparelhos. Eu me lembro da Phillips, que nem produz mais 

televisores. Outro dia entrei num tomógrafo e vi que a 

marca era Phillips. Eles foram mais para o setor de saúde. 

Na Europa, eles estão assumindo toda a distribuição de 

energia de algumas cidades. 

Eu gosto de uma citação que vi em uma palestra, do 

Charles Darwin. Quem sobrevive nessas crises? É como a 

evolução das espécies: quem sobrevive não são 

necessariamente os mais fortes, é quem consegue se 

adaptar à situação. Vocês sabem que os bichões grandes 

todos desapareceram. E no caso dos dinossauros, os 

cientistas descobriram agora o que a gente poderia até 

chamar de logística reversa. Disseram que os dinossauros 

não sumiram, eles viraram galinhas. Acredite quem quiser, 



mas saiu na Nature. Então, quem se adapta melhor, 

sobrevive.  

Sobre o crescimento da economia mundial, há um gráfico 

que vai mostrar que gente pode ver a situação do Brasil 

pelas exportações: se não está exportando é porque não 

está bem. E o mundo lá fora talvez estivesse mal. Se você 

importa pouco também é porque não está bem. Porque 

você está sem recursos. As exportações brasileiras também 

têm sido prejudicadas pela sua baixa competitividade, 

prejudicando o saldo da balança comercial.  

 

Notem que as exportações ficavam acima das importações 

e geravam um saldo. Mais recentemente as importações 

passaram a ficar acima das exportações e geraram um 

déficit. Notem que ali no final ambas estão caindo, o que 

mostra o mau estado da economia brasileira. Ela não 

consegue exportar e importa pouco. E a base de 

comparação é o gráfico que se segue.  



 

O comércio mundial, depois da crise, tem uma pequena 

tendência de aumento. Não se pode usar o argumento de 

que o Brasil está mal por causa da economia mundial. As 

exportações lá fora estão crescendo e o Brasil está até 

importando pouco porque não tem essa condição para 

importar muito. 



 

Essa é a última avaliação do Fundo Monetário Internacional 

(FMI). Vamos começar pela linha de baixo, lá no Brasil. 

Está mal, não é? Perspectiva negativa este ano. Talvez 

reverta no ano que vem. Mas ano que vem é uma grande 

incógnita. Pode repetir esse ano, pode melhorar. Em 2014 

foi muito ruim. Lá na frente o PIB mundial vai crescer a 

taxas acima de 3,5%, 3,8%. São previsões. As economias 

desenvolvidas sempre crescem menos, mas há uma 

recuperação muito importante no caso dos Estados Unidos, 

que estão crescendo acima de 3%. A área do euro sempre 

vai mais devagar, mas também está melhorando. O próprio 

Japão, que estava com previsão de taxas bem menores no 

último relatório do Fundo. E o Reino Unido também está 

mais perto dos Estados Unidos. Das economias 

emergentes, a Rússia está mal, pior que o Brasil. É o único 

país que nós conseguimos bater. Lá tem o problema do 

petróleo, que causa um grande dano ao país. A China, por 

intervenção governamental, está diminuindo as suas taxas 

de crescimento. A nova estrela dos Brics é a Índia. Vejam 

as taxas que ela está mostrando. Estava em torno de 6% 



no relatório de janeiro. Foi a maior subida, junto com o 

Japão, que estava com taxas bem baixas. E o Japão se 

beneficia de muita coisa que está acontecendo na Ásia.  

 

Para não ficar comparando com chineses, japoneses e 

outros, eu gosto de dar uma olhada aqui na América Latina. 

O Brasil também está mal em termos de perspectivas de 

taxa de crescimento para este ano. Aqui estou só olhando a 

coluna de 2015. Mais à frente nós vamos ver que o Brasil 

tem dificuldade para fazer mais investimentos. Estamos no 

nível da Venezuela e pior que a Argentina. Mas os dados da 

Argentina são considerados não confiáveis. A revista The 

Economist nem publica mais.  



 

Nesse aqui a gente volta até os anos 1960 só para mostrar 

como o Brasil crescia bastante até a década de 1970. Nos 

anos 1980 e 1990, com médias decenais, o Brasil ficou bem 

mal. São as décadas perdidas. E depois, a partir de 2003 

teve uma boa taxa de crescimento, uma boa média. Caiu 

em 2009, mas a recuperação em 2010 foi muito forte. 

Então, na média ficou não muito longe de onde estava. E 

depois caiu principalmente no atual governo. Os 

economistas vivem querendo saber como é a crise. É um 

“V”, você cai e recupera logo? Ou pode dar um “L”, cai e 

não volta? Pode ser um “U”, que é uma recuperação mais 

lenta. E pode dar um “W”. Me parece mais um “W”, mas 

olhando de 2010 para cá, está virando um “L”. Vamos ver 

se a gente sai dessa. Viver naquele período de 1960 e 1970 

era uma maravilha. Se eu estou aqui falando com vocês é 

porque nessa década  eu tive muitas oportunidades de 

trabalho, de bolsa e tudo. Eu lembro que arrecadação do 

Estado subiu muito com o ICMS, a Faculdade de Economia 

triplicou o número de alunos, foi uma febre. 



Por que nós crescemos aqui no Brasil?  

Porque houve maior expansão do comércio exterior, 

principalmente com a China, expansão do crédito interno 

para consumo, maiores gastos sociais do governo e 

também acumulação de reservas que nos protegeram de 

choques externos, particularmente em 2008. Hoje as duas 

primeiras e mais importantes causas perderam força. A 

terceira também deve perder força com o ajuste fiscal.  

Mas elas não são os elementos mais importantes. 

Importante é o impulso que vem de fora e a expansão do 

crédito.  

Tem uma boa notícia: o comércio com a China continua se 

expandindo. Ele cresceu 20 vezes em dez anos.  

 

E aqui, depois de assistir muita palestra tentando entender 

o impacto do esfriamento da economia chinesa, achei esse 

gráfico que mostra a correlação entre a linha pontilhada, 

que é a média de urbanização da população em milhões de 

pessoas por ano, e a azul. O gráfico é dos preços de 



commodities. É a correlação entre uma coisa e outra. Faz 

uma previsão que favorece bastante o comércio de 

commodities agrícolas no Brasil, porque a população vai 

continuar mudando da cidade para o campo na base de 15 

milhões de pessoas por ano. Daqui a 17, 18 anos, dá mais 

que a população brasileira. Condizente com essa mostra 

vem o gráfico seguinte, que é uma previsão do Ministério 

da Agricultura dos Estados Unidos. 

 

Lá o pessoal valoriza muito a produção de commodities. 

Aqui no Brasil tem gente que despreza. Eles estão prevendo 

que no caso da soja a China vai importar mais de 30 

milhões de toneladas nos próximos 10 anos. E o grande 

suprimento virá do Brasil, que inclusive passará a produção 

americana, que está na linha azul. O Brasil passa de 46 

para 69, os quase 30 milhões serão para o Brasil porque os 

Estados Unidos quase não têm mais terra para plantar, 

expandir a produção de soja. 



 

Aqui é a última cotação das commodities metálicas. Você 

pega do pico de 1.100, está em 700. Quer dizer, elas caem 

cerca de 40%. Os alimentos caem menos justamente por 

esse tipo de efeito.  



 

Aqui é muita coisa junto. Este ano, o preço da soja caiu, 

mas a taxa de câmbio ajudou e a queda da produção de 

soja é um pouco ligada a excesso de produção. O pessoal 

está estocado, mas isso não vai ser para sempre. E quando 

cai o preço o pessoal produz menos, a produção agrícola se 

ajusta ao mercado. Estou confiante de que as exportações 

de soja devem continuar robustas. Na produção de 

alimentos, a queda é de 500 para 350, 30%. Menor do que 

a de metais. Porque em minério eles estão reduzindo a taxa 

de investimento. A politica do governo chinês é mais na 

linha do Brasil num passado recente. Eles querem estimular 

consumo até expandir a previdência social, que lá é muito 

fraca. Houve excesso de investimento, há muitos blocos de 

apartamentos vazios. Para quem pensa em mercado de 

ações, eu compraria mais BRFoods do que Vale.  



 

Esse aqui mostra um efeito muito importante, mesmo sem 

os dados de 2014. Se você pensar que o PIB brasileiro está 

em torno de R$ 5 trilhões, 25% do PIB dá mais de R$ 1 

trilhão. Comparando com o Bolsa-Família, que é entre R$ 

20 e R$ 25 bilhões, você tem uns 50 a 60 bolsas-famílias 

de expansão do crédito. Isso é que puxou mesmo... 

Rubens Figueiredo: Em 2014 o crédito diminuiu? 

Roberto Macedo: Não deve aumentar. O gráfico do crédito 

está aumentando bem menos, mas continua aumentando. 



 

Aqui se nota que ele chegou a crescer 40% em 12 meses, 

lá atrás. Agora, o crédito para a pessoa física, em verde ali, 

está crescendo só 5%. Mesmo naquele gráfico anterior a 

taxa de crescimento é decrescente. Cresce cada vez 

menos. E o total da indústria está em 6,3%, um pouco 

menos. E o total geral, que inclui habitação, que até pouco 

tempo estava crescendo mais, está em 11%. 



 

Neste aqui, do lado direito, na última coluna, crescem as 

despesas federais: são 14% do PIB e elas vão para 18%, 

sobem quase 4 pontos percentuais desde o segundo 

governo Fernando Henrique. A partir de 2003, que é o 

governo Lula, elas vão de 15% para 18%. A maior parte do 

crescimento da receita foi aí. Mas esses 3 o governo joga 

tudo em INSS, que é o aumento ligado ao salário mínimo, e 

joga outros dados sociais, que é bolsa-família, abono 

salarial e outros. E o investimento, que estava em 1% no 

final do governo FHC, aumentou só para 1,1% do PIB. 

Paga-se mais de 3% de imposto e não se investe 

praticamente nada. 



 

Esse aqui mostra que no Brasil 77 milhões de pessoas 

recebem dinheiro do governo todo ano. O grosso é de 

previdenciários da União e o pessoal do abono salarial, que 

não recebe todo mês. E o Bolsa Família, que é pequeno em 

relação ao resto. O grande gasto é com os aposentados. E 

no governo tem algumas carreiras que pagam bem: Banco 

Central, Tesouro. 

A expansão com ênfase no consumo, via crédito e no 

estímulo externo, perdeu velocidade. Não é um problema 

da inadimplência, é que as pessoas são cautelosas. 

Ninguém quer ficar numa situação de insolvência e ter o 

nome sujo, então a pessoa trava o crédito. E a gente sabe 

que em bens duráveis tem aquilo que chamamos de 

saturação. Eu fui da ELETROS e o que estava vendendo 

mais lá, quando saí, era lavadora de roupas, inclusive 

tanquinhos. Geladeira não vende tanto assim porque quase 

todo mundo já tem. E TV só vende muito quando eles 

mudam – da TV antiga para TV de tela plana, por exemplo. 



Qual é problema do Brasil? É que se investe pouco. Pouco 

se recebe dinheiro de fora, e ainda assim se investe pouco. 

Como é que você prospera? Prospera não consumindo tudo 

e montando um patrimônio. O caso típico de uma família é 

a casa própria. O Brasil, além da casa própria, precisa de 

fábricas, escolas, hospitais e tudo mais. E o Brasil investe 

pouco, como vocês viram naquele gráfico do Governo 

Federal. Agora, ele acordou para isso. Lançou um 

programa, em 2012, que não andou muito bem, e esse fim 

de semana a presidente ficou 10 horas numa reunião 

tentando montar esse programa que está a cargo do Nelson 

Barbosa.  

 

Neste gráfico está a taxa de investimento, que mesmo com 

a revisão feita – passou a incluir investimentos em 

informática – está ainda em 19%, que é baixa. A taxa de 

poupança é pior ainda: 15%. 



 

Os países mais escuros são os que investem mais. Mesmo 

na América Latina o Brasil está mal, cor mais clara. E do 

lado direito, quem se destaca é a China, que realmente tem 

uma taxa de investimento imensa. Por isso cresce mais.  



 

Aqui são as taxas de investimento de China, Índia, Rússia e 

Brasil. O Brasil está lá embaixo. A China com taxas acima 

de 40%. 



 

A gente vai destacar aqui a coluna em branco depois da 

taxa de crescimento. Eu ajustei a do Brasil. Não sei se os 

outros países passaram a adotar um novo critério. Mas 

mesmo com esse novo critério o Brasil fica abaixo da taxa 

de investimento dos países que crescem mais. Eu não 

coloquei a Bolívia ali porque o PIB dela é muito pequeno, 

embora esteja há vários anos crescendo 5%, pelo menos. 

Está muito bem. E conseguiu fazer um equilíbrio entre 

bolsa-família, esse tipo de coisa, e a taxa de investimento. 

Eles investem muito em infraestrutura. Isso é o que gente 

precisava fazer. 

Nós tivemos uma boa comemoração em 2013. Vinte anos 

do Plano Real: a inflação sob controle, a moeda retomou as 

funções clássicas de meio de pagamento, padrão de 

pagamento futuro e reserva de valor. A população apreciou 

maior estabilidade de preços e não vejo espaço político 

para um retrocesso. 



 

Com a inflação subindo, aumentou a Selic. Eu estou em 

companhia de gente como o Delfim Netto e outros que não 

acreditam tanto assim na Selic e a sua capacidade de 

baixar a inflação. Nos Estados Unidos, os títulos da dívida 

pública são pré-fixados. Se você pega um título e a taxa de 

juros sobe, eles perdem valor. Então, o sujeito fica mais 

pobre. Aqui no Brasil quem tem dívida pública, com o 

aumento da Selic, está ganhando mais dinheiro. A ideia da 

economia monetária americana é reduzir o poder aquisitivo 

dos papéis para as pessoas gastarem menos.  



 

O Boletim Focus é o termômetro do mercado financeiro. Ele 

mostra o IPCA lá em cima, previsão do fim do ano de 8% 

de inflação. A Selic ainda subiria mais 0,5%, o PIB ficaria 

em -1, a produção industrial em -2,50, o déficit em conta 

corrente fica em US$ 77 bilhões, mas o consolo é que 

entram aí US$ 56 bilhões em investimentos estrangeiros. 

Esse pessoal está de olho no mercado. E agora as 

empresas brasileiras estão baratas.  



 

Esses gráficos mostram como as projeções de inflação, a 

linha preta é de 2015, e a vermelha é de 2016, foram 

subindo – os vários índices. A taxa de câmbio também 

subiu, a meta da Selic e a dívida do governo seguem 

aumentando. 



 

E aqui o crescimento do PIB e a produção industrial caindo. 

E os preços administrados estão fortemente reajustados 

por causa das correções de tarifas e de preços de 

combustíveis e energia elétrica. 



 

O IPCA está lá em cima. Para vocês terem uma ideia, para 

atingir a meta, é necessário 0,34% ao mês. Está em 

1,32%, não dá. 



 

A taxa de câmbio está lá em cima. A linha vermelha é dos 

últimos doze meses e a linha azul é dos doze meses 

anteriores a esses últimos. Se vocês observarem, a linha 

preta termina à direita, onde começa a vermelha, do lado 

esquerdo.  



 

 

A balança em conta corrente está pior há muito tempo. 

Esse é um problema que precisa ser resolvido, senão pode 

gerar uma crise como a portuguesa, que foi uma crise mais 

de setor externo. Se continuar com problema fiscal, há o 

risco de uma crise grega, que é o pior que pode acontecer.  



 

Esse é o déficit nominal. Hoje eu estava em um seminário e 

tinha gente da área política que mostrou que o 

presidencialismo se exauriu. O primeiro mandatário da 

nação, fosse lá parlamentarismo ou presidencialismo, 

nunca deveria ter poder para aumentar o déficit nessa 

proporção. Lá fora o limite é em torno de 2,5% do PIB. 



 

Aqui o emprego formal. As colunas vermelhas são os dados 

mais recentes comparados com o mesmo mês do ano 

anterior. Vocês notem que as colunas vermelhas foram 

ficando cada vez menores. E aí, em dezembro, quando 

mandam muita gente embora, porque é mão de obra 

periódica, ela fica maior no sentido negativo. Agora, no 

mês de março aumentou 19 mil, confesso que não sei o 

que é isso. Pode ser contratação de professores, quando 

começam as aulas. 



 

Aqui, o desemprego no mercado formal. Mostra os dados 

das empresas. A linha de cada ano vinha caindo, mas 

agora, a verde claro, que é a última, já começa a cruzar as 

linhas anteriores. O que quer dizer que está subindo o 

desemprego. 



  

A massa de salários está subindo muito pouco, 2%. Já 

chegou a subir 11% ao mês em doze meses e o emprego já 

começa a ficar negativo. 



 

 

Esse ciclo de aumento do salário real está abortado. 

Embora quando medem pelo salário médio, costume dar 

um efeito que eu até trabalhei na minha tese de doutorado: 

você manda embora gente menos qualificada e o salário 

médio costuma subir. 

A política econômica mudou, como vocês têm 

acompanhado nos jornais. Havia, por exemplo, a 

compatibilidade da política monetária, em tese restritiva, e 

a política fiscal, expansionista. Tentava-se segurar com o 

juro e expandir os gastos. O resultado não é só uma perda 

de velocidade, é destruir a confiança das pessoas com as 

notícias ruins na medida em que as coisas vão dando 

errado. O consumo está meio abalado, o investimento e o 

gasto do governo também. Então, tem que atuar via 

investimento e ver se consegue exportar mais um pouco. 

 

 



 

Os índices de confiança mostram o efeito psicológico. 

Serviços, comércio, indústria e o consumidor. Tudo 

despencando. 

E eu acertei na previsão do cenário. Em outubro de 2014 

eu escrevi no slide de uma apresentação: “Para a maioria 

dos economistas, o consenso é de que o governo deve 

buscar logo de saída um ajuste de suas contas com um 

ministro da Fazenda dotado de credibilidade para recuperar 

a confiança dos empresários e consumidores. Ao mesmo 

tempo, desencadear um programa ágil de investimentos”. 

Ainda não o fez. Já achou o Joaquim Levy, mas está 

faltando isso. Esse foi, inclusive, um aspecto bastante 

discutido no processo de elaboração do programa do PSD, 

que enfatiza a necessidade de aumentar os investimentos 

em infraestrutura no Brasil, em particular via Parcerias 

Público-Privadas (PPP) com concessões. Então, se 

conseguisse ganhar essa votação do Congresso, que é a 

mais importante dessas medidas na área de gastos, e sair o 



programa de investimentos, acho que poderia dar uma 

melhorada boa no clima. 

Houve a reorientação da política econômica, com aumento 

de impostos e tentativa de corte de gastos, o que ainda não 

está confirmado. O sucesso vai depender de apoio da 

presidente, que está comprometida, e de apoio político do 

Congresso. E não se iludam: se o Joaquim fizer concessão, 

como no caso do seguro-desemprego, que só ia dar depois 

de 18 meses, agora é 12... Já trabalhei com isso. Quando 

você manda um projeto para o Congresso, você põe os 

chamados bodes lá dentro. Exagera. Tem que deixar 

espaço para eles dizerem que ganharam a briga com o 

governo. O maior risco que eu vejo é fazer dois anos de 

ajuste e começar de novo.  

Escrevi no Estadão: seria um estelionato eleitoral se o Aécio 

(Neves) não apoiasse algumas medidas. Porque o Armínio 

Fraga ia fazer mais do mesmo. Não ia fazer coisa muito 

diferente, não. Você tem que apoiar alguma coisa. Mas o 

pessoal da oposição, lá em Brasília, corre da conversa. Eles 

não discutem o ajuste em si.  

Além do ajuste fiscal, o governo deve ter uma agenda 

positiva. Preservar o Minha Casa Minha Vida, que eu acho 

uma boa ideia. Autorizar novos financiamentos do BNDES 

condicionados à maior participação de capitais privados via 

debêntures. Se sair algo substantivo e as medidas de 

ajuste que estão no Congresso forem aprovadas, ainda que 

com alguns arranhões, isto poderá criar um cenário mais 

animador, ou menos negativo.  

Agora, isso repercute nos governos estaduais. Todos os 

partidos têm gente muito preocupada porque os municípios 

vão sofrer com o ajuste federal e a redução das 

transferências do Fundo de Participação dos Estados e 

Municípios. Eu estive com o secretário da Fazenda de São 

Paulo (Renato Vilela) e ele disse que a arrecadação vem 

sofrendo com a queda do nível de atividade, como no caso 

da indústria automobilística, que é um dos grandes 



contribuintes do Estado. Esse aumento de tarifa da energia 

elétrica deu algum alívio, porque a conta é pesada.  

Eu defendo as PPPs. E temos aqui gente para dar aula aos 

prefeitos. Temos problemas para resolver. Suponha que 

você vai fazer um novo serviço de água. Aí, o investidor 

que vai pôr dinheiro quer uma garantia de que ele vai 

receber as tarifas. Uma ideia que parece que já foi 

praticada, mas há dúvida jurídica, é comprometer o que 

vem do Fundo de Participação dos Municípios. É uma 

espécie de crédito consignado. Se eles não pagarem, o 

Fundo paga. Nós fizemos isso na Desenvolve SP, que é uma 

agenciazinha do Estado, quando deu dinheiro para a Santa 

Casa. O conselho insistiu em consignar o que eles recebem 

do SUS, porque é um risco emprestar para a Santa Casa. 

Mas está indo bem. Zero de inadimplência.  

Sobre o PIB, a consultoria do Maílson (Maílson da Nóbrega, 

consultor e ex-ministro da Fazenda) mostra que o Norte, 

Centro-Oeste e Nordeste vão ter crescimento positivo esse 

ano. Vai crescer em torno de 1%. O Nordeste talvez sofra 

um pouco porque lá vai muita verba federal. E programas 

sociais que não vão ter os mesmos aumentos dos anos 

anteriores. Mas há regiões que vão continuar crescendo.  

O PIB brasileiro é uma enormidade: R$ 5,2 trilhões. Se cair 

1%, cai R$ 52 bilhões. Temos que ficar de olho nos 99% 

que sobraram.  

Rubens Figueredo: Eu peço ao Samuel Hanan que faça 

seu comentário. 

Samuel Hanan: A visão do Roberto é rigorosamente 

factual. Mas eu tenho mais preocupações que ele. No 

Brasil, as coisas são muito espasmódicas. Começa uma 

crise, todo mundo se acomoda com ela e a doença vai 

ficando crônica, se eternizando. Então, sempre que temos 

uma crise aparece gente dizendo que nós precisamos fazer 

um ajuste fiscal. Leia-se: ajuste fiscal, sinônimo de 

aumento de tributo. Isso é o que ocorre sempre. Esse 

pacote do Levy é essencialmente aumento de tributo: é 



aumento de IOF, IPI, imposto de importação, a Cide de 

volta... É uma série de aumentos de tributos que, segundo 

especialistas, chega a 2% do PIB. Do lado do corte de 

despesas, que ainda está no Congresso, a gente vê cortes 

pequenos e muito problemáticos. Porque seguro-

desemprego, auxílio-doença, aposentadoria de servidores, 

pensão... são coisas muito sensíveis. E quando se aproxima 

o período eleitoral – as eleições municipais estão aí – a 

tendência do Congresso é de uma reação que não é boa. É 

tirar um pedaço. Mas é o que o Roberto Macedo falou: o 

Levy conhece isso e deve ter colocado duas vezes o que 

precisa justamente para o pessoal morder o pedaço do 

corte de despesas.  

Mas o aumento da receita já foi. O que preocupa mais é 

que, simultaneamente, se vê a pressão, a demanda por 

despesa dos Estados e municípios. Eles vão fazer agora 

aquilo que virou lei no ano passado. Mudou a correção do 

estoque da dívida de IGP-M ou IGP mais 7%, 8%, 10%, 

para IPCA mais 4%, retroativo. Isso vai ter que ser 

absorvido pela União, um estoque de aproximadamente R$ 

60 a 80 bilhões. Vai ter que emitir título público. A quanto? 

A Selic: 12,75%, 13%, 13,25%. Então, na hora em que 

está juntando R$ 1 bilhão de cortes aqui, outro ali, abre R$ 

6 bilhões do outro lado. E parece que o Congresso não fica 

muito preocupado com essas contas. E nós ficamos 

patinando.  

A indústria, em quatro anos, perdeu 8,8% de produção. E 

para este ano há a previsão de mais 2% ou 3%, é uma 

barbaridade. Nós temos que ficar atentos para que não 

aconteça um processo de desindustrialização no país. À 

medida em o governo tira dinheiro do setor privado, via 

tributo, para reduzir o seu buraco de caixa, tira dinheiro do 

setor produtivo para colocar numa caixa-preta. Menos 

investimento no setor privado é menos investimento na 

produção de bens. Eu tenho algumas preocupações. O dólar 

a R$ 2,90, por exemplo, em relação ao preço das 

commodities das quais nós somos dependentes. Eu fiz um 



cálculo pegando a cotação do dólar desde o ano 2000, ano 

a ano, a inflação acumulada, e desinflacionei pela taxa de 

inflação americana. Chegamos a R$ 3,37, R$ 3,17, R$ 3,20. 

Eu acho que a volatilidade é que está incomodando.  

Para resumir, nós vamos ter um período mais longo para a 

recuperação da economia. 2015 já foi. E 2016, na minha 

opinião, também já foi. Porque mais juros significam mais 

inadimplência, menos consumo. O cidadão está pagando 

mais tributo, está pagando mais Imposto de Renda, porque 

não corrigiram a tabela, tem prestação da casa mais cara, 

não pode comprar geladeira e fogão porque subiu a taxa de 

juros e também porque ele tem uma variável nova, que é a 

energia elétrica.  

O cenário ainda não está claro. Nós precisamos torcer 

muito para que os governadores e prefeitos sejam 

ajudados, porque eles não vão ter dinheiro para nada, nem 

para pagar conta. Só resta uma fonte de investimento: a 

PPP. Dinheiro público não tem. E a PPP esbarra onde? 

Sempre em garantias. Quem vai investir dinheiro em PPP, a 

20, 30 anos, não quer depender do bom humor do 

governante de plantão. Ele investe com um governador e 

vai inaugurar com outro. Qual é a segurança que eles vão 

ter? No arcabouço jurídico de hoje, nenhuma. Nós aqui do 

partido, com o Afif (Guilherme Afif, ministro da Micro e 

Pequena Empresa) e o grupo que estivemos trabalhando, 

tivemos o êxito de conseguir aumentar de 3% para 5% o 

limite de comprometimento da receita líquida para projetos 

de PPP. Foi uma vitória do PSD. Porque 3% não era nada se 

olhar a grande maioria dos Estados e municípios. Mas foi 

um progresso.  

A segunda coisa que nós conseguimos no PSD o Afif e o 

Kassab (Gilberto Kassab, ministro das Cidades) com a 

presidente Dilma Rousseff, foi diferir o PIS e o Cofins sobre 

os investimentos. Não foi isentar, foi diferir. Também 

tornou mais barato. Nós tentamos a isenção de tributos 

federais nas PPPs sociais.  



Fazer um hospital, fazer uma escola, saneamento, não tem 

sentido o Estado pagar... Eu peguei um projeto agora, de 

um grupo espanhol com o projeto de uma usina de álcool 

de última geração a partir do bagaço de palha. 

Quatrocentos e tantos milhões de investimento para 

montar essa usina. 22% desse valor é tributo no 

investimento. Ou seja, ele ia investir quase 500 milhões e 

já deixava 100 milhões para o governo antes de operar. O 

governo quer cobrar na frente. As PPPs públicas, hospital, 

escola, água, saneamento, tudo o que se quer como 

objetivo prioritário, não pode ter essa quantidade de 

imposto no investimento. Pode ter no Imposto de Renda. 

Sobre o lucro, tudo bem. Mas primeiro deixa fazer. Esse é 

um gargalo da PPP.  

E o segundo gargalo é a garantia. São Paulo, por exemplo, 

tem ações da Sabesp e da Cesp. Coloca no fundo 

garantidor e garante. Mas os outros não têm bens. Então, 

ninguém investe. A receita tributária não pode ser dada em 

garantia. Mas você vai dar o FPM, que não é considerado 

receita tributária. Se não pagar, eu cobro do FPM e do FPE. 

Nós estamos pleiteando à presidente Dilma – o Afif está 

com isso na mão – que saia uma medida provisória que dê 

aval. Então, em caso de inadimplência do Estado ou 

município, a empresa pode receber diretamente do Fundo 

de Participação até o limite dos 5% da receita corrente 

líquida. A União corre risco zero. Eu acho que esses são os 

dois caminhos para nós sairmos da crise de investimentos.  

Rubens Figueiredo: Professor Luiz Alberto Machado, por 

favor. 

Luiz Alberto Machado: Eu queria levantar duas ou três 

questões que eu acho interessantes. A primeira delas é 

enfatizar que houve uma mudança de rumo na política 

econômica, e isso é positivo. O que não podia, não teria o 

menor cabimento, é aquele argumento de que a crise era lá 

fora e que o problema aqui não existia. Agora, é 

extremamente complicado. Porque ela trabalha, de um 



lado, para ajustar a casa, e de outro lado para retomar o 

crescimento. Para ajustar a casa tem que justamente 

comprimir, e para retomar o crescimento tem que investir. 

Esse é o grande trade off que o governo tem que trabalhar.  

Aqui, falou-se muito na questão macro. Eu acho que tem 

ainda alguma coisa a ser acrescentada na questão micro. 

Grande parte do nosso problema pode ser resolvido com 

ganho de produtividade. Falou-se ali de China e Brasil. 

China, embora tenha reduzido a taxa de crescimento 

histórica dos últimos 40 anos de quase 10% para mais ou 

menos 7%, a participação dela no comércio mundial ainda 

é brutal, e com uma grande vantagem: nos últimos anos, 

mudou completamente o perfil de suas exportações. Hoje, 

grande parte das exportações chinesas são produtos de alto 

valor agregado e o Brasil não tem conseguido fazer isso. 

Fala-se muito da questão da desindustrialização. A 

desindustrialização pode ser, e normalmente é, vista 

sempre como alguma coisa negativa. A perda da 

participação relativa da indústria em alguns países foi 

acompanhada pelo fortalecimento do setor de serviços 

positivo, e não negativo. Aqui no Brasil, o grande problema 

da desindustrialização é que ela vem ligada com a 

reprimarização. A gente volta a depender da exportação de 

primários. E também não é tão desesperador porque 

quando se fala em exportação de produto primário 

brasileiro não é mais o produto primário de 30 ou 40 anos 

atrás. O nosso setor primário, sobretudo o setor 

agroindustrial... O agronegócio no Brasil é um show de 

produtividade. Eu até tenho dito que se toda empresa 

pública brasileira fosse uma Embrapa, isso aqui seria 

provavelmente um outro país.  

Acho que existem esses fatores positivos, mas essa 

questão da produtividade é um fator chave, porque é uma 

forma de a gente inclusive fazer com que a indústria volte a 

ter um bom desempenho sem precisar retomar 

percentualmente tudo aquilo que ela perdeu nos últimos 

tempos. Até porque, convenhamos, ela não vai conseguir 



isso num prazo de tempo tão curto. Claro, isso envolve 

investimento em educação, uma série de coisas que não 

dão resultados no curtíssimo prazo, mas se a gente ficar 

olhando só para o curto prazo, negativo.  

A última observação. Hoje, as percepções mudam muito 

rápido. O Roberto não teve tempo de destacar tanto a 

questão da confiança. Confiança, na economia, é como a 

confiança em qualquer setor. Em casa. Você leva um 

tempão para construir uma relação de confiança, mas para 

perder basta dar uma escorregadinha. Na economia é 

assim mesmo. Há dois anos e meio o Roberto participou 

comigo de um evento em Portugal e o Brasil era a bola da 

vez. Só a China tinha mais prestígio do que o Brasil. Dois 

anos e meio. Em pouco mais do que isso o Brasil perdeu 

grande parte desse prestígio. Para retomar, não precisa 

fazer milagres. O investidor não está preocupado com os 

próximos seis meses. O investidor estrangeiro está olhando 

para daqui a 20, 30 anos. E ele acha que o Brasil é um país 

de potencial muito grande. Com esse território, com essa 

população, com esse potencial. Agora, precisa dar algum 

motivo para ele voltar.  O momento é complicado, mas eu 

acho que com essas ações que vão estimular municípios e 

Estados com investimento constante em produtividade, 

porque isso não vai dar resultado no curto prazo, é 

positivo. E a nossa grande contribuição nisso daqui vem 

vindo de onde? Também através do trabalho do Afif, que 

vem melhorando as condições para fazer negócios no 

Brasil. Porque fazer negócio no Brasil, cá entre nós, era 

coisa de herói. Porque as condições eram muito 

desfavoráveis e vem acontecendo algumas coisas, por 

enquanto mais voltadas para pequeno e microempresa, 

mas a ideia é expandir isso também para empresas de 

qualquer porte. 

Rubens Figueiredo: Roberto, que fazer alguma 

observação? 



Roberto Macedo: Os comentários adicionaram. Só uma 

observação. Olhando mais à frente tem um problema sério: 

essa confiança pode não ser recuperada. É preciso de 

notícias boas. Eu aprendi lá em Brasília que depois de um 

fato consumado tem que ter um fato novo. E aí precisa 

criar um fato novo. Mas se você observar, por causa dessa 

taxa de juros, tem um gráfico que mostra que o superávit 

primário aumentou e o déficit nominal aumentou. Você está 

prejudicando a economia e pagando juros muito alto, suas 

contas pioram.  

Samuel Hanan: 6,7% do PIB para juros. Quase 40% da 

receita da União.  

Roberto Macedo: Precisa olhar isso aí, porque se não... 
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