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O Brasil entra 2018 com sinais relativamente animadores de recuperação da economia. Em 2017, uma das
maiores recessões da história econômica do país foi finalmente superada,
após muitas idas e vindas dos índices
de confiança e da atividade propriamente dita. A boa notícia é que a retomada se consolidou, e diferentemente
do que ocorria no início de 2017, já
não se teme uma nova recaída na recessão. Mesmo o choque político de
17 de maio não teve o efeito devastador previsto por muitos analistas:
após um período muito curto de altíssima tensão nos mercados, os indicadores financeiros e econômicos rumaram novamente para uma relativa
tranquilidade, e, durante o segundo
semestre, os alicerces da recuperação
foram paulatinamente se firmando.
O problema, naturalmente, é que
2018 não é um ano ordinário. A eleição presidencial e para o Congresso
promete ser uma das mais imprevisíveis desde a redemocratização, dado
o forte abalo sofrido pelo sistema
partidário com a operação Lava Jato
e outros escândalos. E o presidente
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que virá se deparará, logo no início de
governo, com um dos quadros mais
desafiadores do período democrático.
Para entender melhor a atual encruzilhada econômica brasileira, é fundamental, de início, separar os campos
conjuntural e estrutural. Em termos de
conjuntura, por sua vez, é útil distinguir os fatores internos e externos.
Com a forte retração econômica
de 2015 e 2016 e a consequente elevação da taxa de desemprego até o
nível de dois dígitos, o desempenho
do PIB brasileiro se situa hoje num
nível muito abaixo da capacidade
produtiva do país. Como é comum
na macroeconomia, embora ninguém discorde de que há substancial
ociosidade na economia nacional,
não há consenso quando se passa
à tarefa de quantificá-la. Este é um
debate complexo, pois depende de
uma variável não observável, o chamado “PIB potencial”. Dessa forma,
o “hiato do produto”, isto é, a distância que separa o PIB potencial
do PIB efetivo, é calculado hoje por
diferentes analistas como algo no intervalo entre 3% e 8%.

Essa discussão é importante para
definir passos futuros da política monetária. No entanto, tomando-se como
horizonte apenas o ano de 2018, mesmo que o hiato esteja no limite inferior
das estimativas, há amplo espaço para
se crescer sem pressionar a inflação e
as contas externas, e sem necessidade
de criar nova capacidade produtiva.
Assim, supondo que não ocorram
grandes choques negativos, um crescimento da ordem de 3% em 2018 parece nada animador.
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No front internacional, as notícias
são igualmente positivas. No início
de 2017, havia grande apreensão por
conta dos possíveis efeitos geopolíticos e econômicos da presidência
de Donald Trump nos Estados Unidos. Mas os temores provaram-se
infundados, pelo menos em relação
ao primeiro ano de poder do presidente norte-americano. No cenário
geopolítico, apesar de muitas declarações polêmicas e trocas de farpas
com líderes de países antagonistas,
nenhuma grande comoção aconteceu. Já domesticamente, a economia
dos Estados Unidos engrenou uma
retomada firme, mas que não reacendeu as pressões inflacionárias. A
mesma combinação entre aceleração
do crescimento e manutenção da inflação – e, portanto, dos juros – em
níveis muito baixos ocorreu também
em outras economias desenvolvidas,
como Europa e Japão.
Os baixos juros internacionais,
por sua vez, levam o capital a buscar
oportunidades de maior retorno fora
do mundo desenvolvido. O Brasil,
como uma das maiores economias
emergentes, naturalmente se beneficia desse fluxo ampliado de recursos
e investimentos, com a óbvia condição de que o risco seja percebido pelos investidores internacionais como
aceitável. Havia o temor já mencionado das consequências da não
aprovação da reforma da Previdência, mas o fato é que o risco Brasil
medido pelo “credit default swap”
caiu apreciavelmente durante 2017,
caracterizando um cenário externo
muito positivo para o país.
Se, em termos conjunturais, o ano
de 2017 trouxe basicamente boas
notícias para a economia brasileira,
o mesmo não pode ser dito em rela-

ção ao desafio estrutural, com destaque naturalmente para as contas públicas. O Estado brasileiro padece há
décadas de um recorrente desequilíbrio orçamentário. Posto de forma
simples, as receitas a cada ano não
cobrem as despesas, mesmo descontando-se o pagamento dos juros. Este
quadro, o chamado déficit primário,
surgiu num processo de deterioração
fiscal bastante veloz. Em uma década, um superávit primário de 3% do
PIB foi transformado num déficit de
2,4% (projeção para 2017).

O “hiato do produto”, isto
é, a distância que separa
o PIB potencial do PIB
efetivo, é calculado hoje
por diferentes analistas
como algo no intervalo
entre 3% e 8%

Todo o enfoque do mercado nos
últimos anos voltou-se à evolução da
dívida bruta no Brasil, que experimentou um crescimento explosivo neste
período. Existe uma grande e intrincada discussão sobre qual o melhor termômetro para a solvência soberana,
que envolve não só a dicotomia entre
usar o endividamento bruto ou líquido, mas também definições metodológicas sobre cada um destes conceitos.
Na prática, porém, não há grande diferença quando se muda o termômetro.

O estoque, isto é, o tamanho da dívida
pública brasileira ainda não é catastrófico, mas o desempenho fiscal muito ruim dos últimos anos efetivamente
criou um problema grave de solvência,
que é percebido exatamente no ritmo
de expansão do endividamento. Desde
2013, a dívida líquida saiu de 30,5%
para 50,7% do PIB (este último dado
é de outubro de 2017).
Se o descompasso fiscal estrutural não for estancado, não há como
evitar – num horizonte de tempo
difícil de estipular, pois depende
de desdobramentos imprevisíveis
no cenário interno e externo – um
choque frontal entre a retomada da
economia e uma crise mais séria de
solvência. Trata-se, na verdade, de
uma questão aritmética.
A EC 95, que determinou que as
despesas do governo central não podem mais crescer acima da inflação, se
mantém como o centro da estratégia
para lidar com a crise fiscal. Evidentemente, de forma quase tautológica, as
projeções feitas por técnicos de dentro
e de fora do governo apontam que o
cumprimento da PEC “resolve” o problema das contas públicas. Como se
trata do congelamento real da despesa, decorre por definição que qualquer
crescimento do PIB – e, consequentemente, da receita – porá as contas
públicas em rota de correção até que
haja a volta de superávits primários
num nível suficiente para estabilizar a
dívida como proporção do produto.
Em tese, portanto, o problema
da solvência está bem encaminhado.
É necessário, entretanto, levar em
conta o esforço fiscal exigido para
o cumprimento do teto dos gastos.
Nos últimos 20 anos, a expansão
das despesas da União em termos
reais, isto é, descontada a inflação,
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deu-se ao impressionante ritmo anual de 6%. Segundo as melhores projeções, os gastos continuarão crescendo a pelo menos 3,5% ao ano
caso não haja reformas relevantes
nos programas hoje em vigor. Nesse
contexto, a reforma da Previdência
ajuda, mas não é nenhuma panaceia.
Manoel Pires, pesquisador da FGV
IBRE, estima que, caso a reforma
apresentada pelo atual governo seja
aprovada e entre em vigor, o ritmo
de expansão real das despesas federais cai para 2,2%.

No início de 2017, havia
grande apreensão por
efeitos geopolíticos e
econômicos da presidência
de Trump. Para 2018, o
front internacional traz
expectativas positivas

É relevante contrastar esses números com o que é determinado pela EC
95, ou seja, que o gasto da União tenha crescimento zero em termos reais.
Fica evidente que, para o teto não ser
rompido, há uma tarefa nada trivial
pela frente, em termos de cortes muito
expressivos para além da atual proposta de reforma da Previdência.
Os analistas preveem que o teto já
se tornará um grande problema para
o governo em 2019. A EC 95 contém
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nitivo, para o caso de o teto ser violado: vedação de aumentos salariais
e abertura de novas vagas, congelamento de subsídios e do valor de benefícios etc. Mas é enganoso pensar
que essas sanções são instrumentos
que, de forma tranquila e ordeira,
reconduzirão os níveis de despesas
ao limite do teto. Na verdade, antes
mesmo do acionamento das vedações, que serão extremamente perturbadoras para o funcionamento do
Estado, haverá uma perceptível e desconfortável paralisia da máquina pública. A razão é que, numa tentativa
desesperada de evitar o rompimento
do teto, o governo cortará cada vez
mais os investimentos e as rubricas
mais flexíveis – do ponto de vista legal e político – do custeio, para tentar
compensar a expansão incontrolável
das despesas obrigatórias ou rígidas.
Haverá fortes conflitos políticoinstitucionais entre os poderes e órgãos de estados, e mesmo no interior
de cada um deles. Dessa forma, a EC
95 pode ser vista como uma caixa de
Pandora: os desdobramentos da sua
entrada em vigor são imprevisíveis,
sendo que cálculos bastante simples
indicam que a única certeza é que aumentará muito o risco de turbulências institucionais e administrativas.
Assim, parece bastante provável que
o próximo governo se veja forçado
a substituir ou alterar a emenda do
teto, e buscar algum mecanismo diferente como âncora das expectativas fiscais. Nem é preciso mencionar
os riscos e dificuldades envolvidos
nessa tarefa.
Talvez a indagação mais importante em relação à economia brasileira hoje é como se dará a interação
entre os sinais trocados do otimismo
que advêm da análise conjuntural e da
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grande inquietação oriunda do enfoque estrutural. Em um horizonte de
tempo mais curto, que abranja apenas
2018, a ociosidade derivada da recessão e o ambiente internacional favorável devem empurrar a economia na direção de uma retomada satisfatória, e
sem pressões inflacionárias. Por outro
lado, a armadilha fiscal não desmontada é uma fonte de incertezas e tende
a travar o investimento.
No IBRE, trabalha-se com projeções de melhoras nos principais indicadores econômicos em 2018. O
crescimento, que deve ficar em 1%
em 2017, sobe para 2,8% em 2018,
enquanto a taxa de desemprego fecha
nestes dois anos em, respectivamente
12,8% e 12,4%. A inflação, por sua
vez, sobe de menos de 3% no ano
que se encerrou para 3,9% em 2018,
confortavelmente abaixo da meta de
4,5% (a meta se reduz para 4,25%
em 2019 e 4% em 2020). Já a expectativa em relação aos juros é que
varie entre 6,75% e 7,25% ao longo
da maior parte de 2018.
Uma faceta da atividade econômica em 2018 que não pode ser negligenciada é que o crescimento será
puxado pelo consumo das famílias,
o que o torna menos vulnerável às
previsíveis turbulências políticas de
um ano eleitoral. Outro seria o caso,
naturalmente, se a retomada estivesse mais calcada no investimento,
que passa por um processo decisório
mais sensível ao contexto político do
que a opção de consumir.
Em termos eleitorais, os enormes
e flagrantes desafios do novo ou da
nova presidente em 2019 provavelmente farão parte central nos debates da campanha, mas não se deve
esperar discussões objetivas sobre
diagnósticos e terapias detalhados.

Não é assim que se disputam eleições, nem no Brasil nem no resto
do mundo. Como de hábito, haverá
promessas, especulações e provavelmente mais críticas ao que supostamente o adversário pretende fazer do
que planos concretos e minuciosos
do próprio candidato. O vencedor
ou vencedora, de qualquer forma,
assumirá sobre grande pressão, e
diante de arranjos políticos domésticos e de uma conjuntura global diferentes daquilo que hoje se apresenta.
A única certeza é de que a crise fiscal

Se o descompasso
fiscal estrutural não for
estancado, não há como
evitar um choque frontal
entre a retomada da
economia e uma crise mais
séria de solvência

vai assombrar o novo governo desde o seu primeiro dia, e que gerir as
contas públicas e tentar solucionar o
problema da solvência será uma tarefa de imensa dificuldade.

O texto é resultado de reflexões apresentadas
em reunião por pesquisadores do IBRE. Dada a
pluralidade de visões expostas, o documento
traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa
feita, pode não representar a opinião de parte,
ou da maioria, dos que contribuíram para a confecção deste artigo.
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