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Política Monetária
R

O setor bancário brasileiro viveu
muitos desa ios ao longo de sua
história e se encontra numa encruzilhada: pode ser um suporte
importante neste momento di ícil
ou se transformar em mais um
peso, di icultando a retomada da
economia.
O pior que poderia acontecer neste
momento é ter problemas bancários.
O ambiente macroeconômico se
apresenta complicado. Os sinais
desejados das variáveis estão trocados: in lação e juros em alta e
crescimento e emprego em queda.
Agravando o quadro, no cenário
internacional, há especulações de
que o Brasil pode perder o grau de
investimento (investment grade), os

preços das commodities estão em
queda e o FED deve subir as taxas
no futuro próximo.
Os indicadores do setor bancário como um todo preocupam. A
inadimplência está alta, embora
estável nos inanciamentos bancários; o índice Serasa, que também
inclui atrasos em operações do
comércio e do inanciamento não
bancário, mostra recordes de alta
no começo deste ano.
Há uma incerteza sobre os impactos da operação “Lava Jato” no mercado de crédito e em que setores a
desaceleração econômica vai afetar
mais o crédito.
Esse quadro afeta mais a situação
dos bancos médios e pequenos, que
já apresentam um ambiente hostil.

L

T

(*)

Os números de setembro de 2014
(os últimos consolidados disponíveis) mostram que os quatro
maiores bancos têm 49% do patrimônio líquido do sistema e 68% do
lucro, enquanto os demais bancos
comerciais e múltiplos têm 32% do
patrimônio e 10% do lucro.
Esses números apontam para o
fato de que a concentração bancária pode virar manchete este ano. É
um tema sempre presente na análise do sistema bancário brasileiro.
Desde a estabilização da economia,
os índices de concentração bancária apresentam valores crescentes,
e o número de bancos, queda: eram
246 instituições em 1994, caíram
para 157 em 2010 e para 155 em
2014.
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As taxas de concentração subiram nas últimas duas décadas e
aceleraram a tendência no último
quadriênio. Os quatro maiores
bancos detinham 57% do crédito
do sistema em 2010, aumentaram
sua participação para 58% no ano
seguinte, para 60% em 2012, para
62% em 2013 e para 63% em 2014.
Os números indicam que deve continuar a se concentrar. Desde 2010,
o patrimônio líquido desse quarteto subiu de 41% do sistema para
49% e o lucro líquido aumentou de
57% para 68%. Portanto, observa-se rentabilidade média superior
ao resto e tendência de aumento de
sua participação.
Maior concentração do setor bancário, por si só, não quer dizer
nada. É possível imaginar um sistema de um único banco e iciente
oferecendo serviços adequados a
preços razoáveis, bem como outro
de muitas instituições operando
como um cartel com margens de
lucros abusivas.
Embora seja um valor maior que
o do passado e que continuará a
subir, o número em si não é motivo
de preocupações. Usando comparações internacionais, o sistema
bancário brasileiro não é muito
concentrado.
Outras empresas de abrangência
nacional, como aviação e telefonia, têm taxas de participação em
mercados mais altas. E há setores,
como o saneamento básico, em que

uma única irma oferece seus produtos e serviços a custos razoáveis.
O importante é determinar as causas da concentração bancária, se
são bené icas ou não para a sociedade, e como estruturar o mercado
para adequá-lo aos interesses do
Brasil.
Uma concentração maior pode ser
resultado de abuso do poder de
mercado, da existência de economias de grandeza e da combinação
de ambos.
A primeira causa é que, em razão
de seu tamanho e da rigidez dos
relacionamentos, os grandes cobrariam taxas mais altas e com
isso teriam lucros extraordinários.
Todavia, não é o caso; na média, as
taxas dos quatro grandes bancos
não são maiores que as dos outros
bancos comerciais.

Mesmo assim, a reg ulaç ão é a
mesma para todas as instituições,
é um tamanho único, não importando sua participação ou risco
sistêmico. Como os custos de compliance são predominantemente
ixos, são proporcionalmente maiores para os bancos menores.
Enquanto o lema CCC para bancos
grandes é Clientela, Custos e Crédito, para os demais se transformou
em Compliance, Compliance e Compliance em razão do aumento de
exigências regulatórias contábeis,
iscais, de operações, de pagamentos, cambiais, de cadastro e prudenciais, para citar algumas.
Ilustrando o ponto, apenas as regras que tratam de aferir a solidez
de cada instituição são 68 normativos totalizando 581 páginas, um
despautério! É uma bizantinice.

Uma análise das demonstrações
contábeis mostra que a explicação
está em economias de grandeza,
causadas por distorções institucionais, com um viés regulatório
favorecendo bancos grandes.

O sistema bancário brasileiro,
de acordo com o World Economic
Forum, tem um dos custos mais
altos por ativos do mundo, e na
média os quatro maiores têm custos menores por ativo, o que explica parte da lucratividade mais alta
dos maiores.

Os quatro maiores têm 71% dos
depósitos totais, sistemicamente
são mais relevantes do que as demais 1.576 instituições do sistema
juntas, que na média têm um índice
de Basileia (solidez) que é o dobro
dos grandes. Portanto, os pequenos
são a parte menos vulnerável do
sistema.

Um segundo fator que explica o desempenho melhor dos maiores é a
regulação de liquidez, em razão das
exigências de níveis altos de encaixes e ao fato de que o redesconto
não cumpre seu papel a contento
– nos últimos doze meses, observa-se apenas uma operação de R$ 20
milhões.
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Enquanto os quatro maiores têm
51% do ativo em operações de
crédito, os demais apenas 38%, em
razão do estoque maior de ativos
líquidos que devem ter. Isso faz
com que o índice de cobertura dos
menores seja mais baixo, o que se
re lete numa rentabilidade menor.
O ponto é que, apesar de bem intencionada, a regulamentação é
concentradora, tem um alto custo
de e iciência e não resolve adequadamente a questão da estabilidade;
muito pelo contrário, tem um efeito
perverso de fragilizar em vez de
fortalecer o sistema.
A concentração é mais consequência do que causa das di iculdades
do sistema. Existe um viés regulatório que gera economias de grandeza favorecendo bancos grandes,
di icultando e, em alguns casos, inviabilizando instituições menores.
A consequência é que limita o surgimento de novos empreendimentos, promove um enxugamento

inoportuno, desestimula a competitividade e a inovação e fomenta
desnecessariamente a oligopolização.
Instituições menores em mercados, seja o bancário, o de supermercados ou outro, cumprem um
papel importante, eliminando a
possibilidade de subsídios cruzados, atendendo a nichos, inovando
e facilitando o ajuste da estrutura
concorrencial às transformações
tecnológicas e econômicas.

afetar de forma adversa o setor
bancário, mais severamente as
pequenas instituições do que as
grandes, seria oportuno repensar
a questão prudencial e da liquidez,
analisando o custo bene ício de
cada norma.
Poder-se-ia, também, analisar não
só a situação dos pequenos, como
do sistema como um todo, que tem
um potencial de contribuir para
amenizar a travessia de 2015 e se
tornar um propulsor da economia
a partir de 2016.

No setor bancário, os bancos menores são importantes porque canalizam crédito para as pequenas
e médias empresas que atravessam
uma situação problemática. De
acordo com o Serasa, mais da metade delas têm contas em atraso,
muitas das quais são solventes,
mas se tornam inadimplentes em
razão da dinâmica do setor bancário.
Considerando a fragilidade macroeconômica para 2015, que vai

(*) Fipe.
(E-mail: robertotroster@uol.com.br).
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Mercado de Trabalho: Queda do Nível de Atividade Já Tem Impacto no Mercado de Trabalho
V

O mercado de trabalho, que nos
últimos anos vinha apresentando
desempenho muito bom em termos
de queda da taxa de desocupação
e aumentos reais dos salários, inalmente foi atingido pela redução
da atividade econômica de 2014;
não haveria de ser de outro modo,
já que os diversos mercados estão
relacionados entre si. O Grá ico 1
apresenta a evolução dos vínculos
empregatícios gerados pela economia entre 2000 e 2014, tomando-se como base os dados do CAGED
- Cadastro Geral de Empregados e

Desempregados do Ministério do
Trabalho e Emprego. O que se vê
é uma forte expansão do emprego
a partir de 2004, resultado da melhoria das relações de troca da economia e da adoção de políticas de
estímulo ao mercado interno, como
aumentos reais do salário mínimo
e de programas de transferência
de rendas para as classes da base
da pirâmide. No entanto, a partir
de 2012, esse modelo passou a
apresentar sinais de esgotamento,
cuja relevância foi mitigada pelas
autoridades do governo federal.

M

S

(*)

O saldo de vínculos formais gerados em 2014 foi ainda positivo,
cerca de 153 mil novos postos de
trabalho no setor formal, mas foi
o pior resultado da série desde
2000. Os indicadores passados e
as perspectivas negativas generalizadas sugerem que 2015 será de
fato um ano de aprofundamento da
estagnação e mesmo recessão econômica, de modo que a geração de
bons empregos de modo consistente pela economia brasileira passa a
ser um sonho distante.

Gráﬁco 1 – Saldo de Vínculos Empregatícios Gerados pela Economia Brasileira – Final de Dezembro – 2000-2014

Fonte: CAGED/MTE, <www.ipeadata.gov.br, 14/03/2015>.
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Em termos de informações novas,
em 12 de março de 2015, a Fundação Instituto de Geogra ia e Estatística (FIBGE) fez a divulgação da
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios - PNAD Contínua Mensal
de janeiro/2015, que traz os resultados da pesquisa do trimestre móvel
que engloba novembro/2014, dezembro/2014 e janeiro/2015. Nesse
trimestre, a taxa de desocupação foi
estimada em 6,8%, o que signi ica
um pequeno aumento em relação
ao mesmo trimestre móvel de um
ano anterior, quando foi estimada
em 6,4%. No trimestre anterior
terminado em outubro (que computou os dados de agosto, setembro e
outubro), a taxa de desocupação foi

estimada em 6,6%. O Grá ico 2 mostra a taxa de desocupação segundo
a PNAD Contínua, lembrando que se
trata de informações de médias trimestrais, o que suaviza a tendência
observada.
Em números absolutos, o tamanho
do problema é bem mais claro: no
trimestre terminado em outubro
de 2014, o IBGE estimou a existência de cerca de 6,6 milhões de
desocupados, e em janeiro de 2015,
esse contingente aumentou em 200
mil pessoas, para 6,8 milhões de
desocupados.
Pela primeira vez foi divulgada
a informação de rendimentos da

PNAD Contínua, tendo sido apurado um rendimento médio de
todos os trabalhos recebidos de
R$ 1.795,53, um acréscimo real de
2,1% em relação aos rendimentos
recebidos no mesmo trimestre do
ano anterior. A massa de rendimentos recebidos nesse trimestre
terminado em janeiro de 2015 foi
estimada em R$ 166 bilhões, um
crescimento real de 3,2% sobre o
mesmo trimestre do ano anterior.
Logo, mesmo com a redução do
nível de atividade e já havendo um
aumento da taxa de desocupação,
o aumento real de rendimentos
continuou ocorrendo até janeiro,
último dado disponível.

Gráﬁco 2 - Taxa de Desocupação das Pessoas de 14 Anos Ou Mais de Idade, na Semana de Referência - Brasil

Fonte: PNAD Contínua, IBGE, <www.ibge.gov.br>, acesso em 14/03/2015.
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Apesar de a PNAD Contínua ser
uma pesquisa muito mais abrangente do que a Pesquisa Mensal do
Emprego (PME), também da FIBGE,
a PME apresenta alguns dados
desagregados que ajudam na análise do que ocorre no mercado de
trabalho. Segundo a PME, na passagem de dezembro de 2014 para
janeiro de 2015, houve estabilidade
no contingente de empregados na
maioria dos setores investigados,
exceto em Educação, Saúde e Administração Pública (-3,2%) e, na
comparação com janeiro de 2014,
houve retração de 6% na ocupação
da Indústria e aumento de 3,6% em
Outros Serviços. O setor de serviços é o maior empregador no País e
essas oscilações são esperadas especialmente no início do ano, quando os grandes grupos de pro issionais de educação e saúde renovam
suas condições de trabalho. O que
não é uma boa notícia é a retração
do contingente de ocupados na
Indústria, que sucessivamente tem
apresentado reduções de pessoal e
tem sido o setor mais atingido pela

política econômica que vigorou
até então. As alterações na política
econômica propostas ao inal de
2014, se de fato forem implementadas, ainda levarão alguns meses
para impactar o mercado de trabalho. No momento, o que se nota é
um choque de oferta agregada, seja
pela escassez de água para abastecimento e geração de energia
elétrica, seja pela interrupção de
obras em função do processo ligado às fraudes envolvendo a Petrobrás e as empreiteiras. Adicionando a isso o impacto da depreciação
cambial sobre preços, pode-se prever que a in lação vai corroer os salários e diversos contratos e a taxa
de desocupação deverá aumentar.
Em termos de dados já divulgados,
a taxa de desocupação estimada
pela PME, que diz respeito a seis
Regiões Metropolitanas (São Paulo,
Rio de Janeiro, Salvador, Recife,
Belo Horizonte e Porto Alegre) foi
estimada em 5,3% em janeiro de
2015, o que representa um acréscimo de 1% na taxa estimada para
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dezembro de 2014 e de 0,5% em
relação a janeiro de 2014. O trabalho com carteira assinada teve
um desempenho negativo também
na virada do ano. Na comparação
com dezembro icou negativo em
2,1% e na comparação com janeiro
de 2014 a queda foi estimada em
1,9%, o que apenas con irma os
dados e a percepção de todos sobre
o fraco desempenho da economia
em 2014 e início de 2015. Os dados
já anunciados e as perspectivas são
ruins. Vamos torcer para 2016 chegar mais rápido este ano...

(*) Economista e Doutora pelo IPE-USP. (Email: veramartins2702@gmail.com).
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Regras para Pensão por Morte
R

Com a promulgação da medida provisória 664, de 30 de dezembro de
2014, cresceu o debate na sociedade brasileira a respeito das atuais
regras de pensão por morte, que,
antes da referida medida, se encontravam muito desalinhadas em
relação aos padrões internacionais,
conforme mostrado por vários
estudos como, por exemplo, de Ansiliero, Costanzi e Pereira (2014).
As mudanças estabelecidas pela
referida MP para o Regime Geral
de Prev idênc ia Social (RGPS),
por meio de alterações na Lei
8.213/1991, foram: a) estabelecimento de carência para pensão
por morte previdenciária de 24
meses (anteriormente não havia
carência, sendo exigida apenas a
qualidade de segurado, permitindo comportamento oportunista

de apenas uma contribuição gerar
um bene ício vitalício no “teto” do
RGPS); b) introdução da exigência
de um tempo mínimo de casamento ou união estável de dois anos,
também para evitar comportamentos oportunistas de casamentos
arranjados para gerar pensão; c)
im do bene ício vitalício para cônjuges ou companheiros jovens com
plena capacidade laboral – duração
passa a depender da expectativa de
sobrevida, sendo vitalícia apenas
para cônjuges com até 35 anos de
expectativa de sobrevida que, na
tabela atual do IBGE, signi ica 44
anos de idade ou mais; d) im da
reversão das cotas individuais; e)
retirada do direito a pensão de dependente condenado por crime doloso que tenha resultado na morte
do segurado instituidor; f) alteração do valor da pensão de 100%

N

C

(*)

da aposentadoria ou do salário de
bene ício para 50% mais 10% por
dependente, com a manutenção da
garantia de pagamento do salário
mínimo, seguindo a lógica que, com
a morte do segurado, haverá diminuição da despesa familiar.
Parte das medidas, mais especi icamente, a carência, tempo mínimo
de casamento e duração variável
para cônjuge também foram estendidas para os servidores civis da
União, por meio de alterações na
Lei 8.112/1990.
Portanto, as medidas realizaram
ajustes necessários nas regras.
Como mostrado por Ansiliero, Costanzi e Pereira (2014), em um estudo com 132 países: a) 78% desses
exigiam carência; b) 81,8% colocavam condicionantes para uma
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taxa de reposição de 100%; c) 76,5% tinham restrições para cônjuges equiparados como, por exemplo,
exigência de idade mínima para o cônjuge ou outras
restrições. Claramente, as medidas deram maior alinhamento às regras do RGPS com aquelas praticadas
em nível internacional.
Outro ponto a ser destacado é que vem ocorrendo um
expressivo aumento das despesas com pensão por
morte no âmbito do RGPS. Como pode ser visto pelo

grá ico 1, as despesas com pensão no RGPS cresceram
de R$ 21,1 bilhões em 2002, para cerca de R$ 94,8
bilhões em 2103, representando um incremento relativo acumulado de 349,9% e médio anual de 13,4%
a.a. Dito de outra forma, a despesa nominal mais que
quadruplicou em 12 anos, denotando um ritmo de
crescimento insustentável a médio e longo prazo. O
incremento médio anual das despesas com pensões
urbanas e rurais foi de, respectivamente, 13,1% a.a. e
14,2%.

Gráﬁco 1 – Despesa com Pensão por Morte RGPS Brasil de 2002 a 2014

Fonte: Ministério da Previdência Social – MPS.

Além disso, ainda há a despesa com pensões por morte
dos Regimes Próprios de previdência dos servidores
públicos e militares. Em 2013, somando a despesa
com pensão no RGPS e civis na União, Estados e municípios, chega-se ao patamar de R$ 131,7 bilhões, o que
representou 2,7% do PIB. Como consequência dessas
regras inadequadas, o Brasil apresentava um nível
de despesa com pensão em % do PIB muito acima do
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padrão internacional e do que poderia se esperar da
sua estrutura demográ ica ou da relação de dependência de idosos, como pode ser visto pelo Grá ico 2.
O patamar de 2,7% do PIB não levou em consideração
as despesas com pensão dos militares, e a média da
OCDE e União Europeia, considerando o gasto público
com pensão, foi de, respectivamente, 1,02% e 1,6% do
PIB, em 2011.
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Gráﬁco 2 – Relação de Dependência de Idosos e Despesa com Pensão por Morte em % do PIB –
Vários Países 2009/2010 e Brasil 2013
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Fonte: Banco Mundial e elaboração própria para o Brasil.

Um ponto importante a ser enfatizado na discussão é que as mesmas
foram pensadas em um período em
que havia uma participação muito
mais reduzida da mulher no mercado de trabalho. Contudo, com a
crescente participação da mulher
no mercado de trabalho é necessário debater as regras de pensão
frente a essa importante transformação estrutural.

Norte Rural) e a tendência é que
esse percentual se eleve ainda mais
em função da crescente participação da mulher no mercado de
trabalho. Considerando apenas as
mulheres, que são a grande maioria entre os pensionistas, nesta
mesma comparação, o incremento
daqueles que acumulavam aposentadoria foi de 9,9%, em 1992, para
31% em 2013 (sem Norte Rural).

Como pode ser visto pela Tabela 1,
em 1992, apenas 9,9% dos pensionistas acumulavam aposentadoria, percentual que se elevou para
31,6% em 2013 (sem considerar

Considerando aqueles pensionistas
que acumulavam aposentadoria ou
estavam ocupados com contribuição, o percentual de pensionistas
com dupla proteção elevou-se de

21,3%, em 1992, para 39,7% em
2013 (sem Norte Rural). Considerando apenas as mulheres, o
percentual cresceu de 20,6%, em
1992, para 38,6%, em 2013 (sem
Norte Rural). Ademais, em 2013,
hav ia cerca de 347 mil pessoas
que acumulavam pensão, aposentadoria e renda do trabalho, e em
1992, eram apenas cerca de 55 mil.
Como existe uma defasagem entre
o crescimento da participação da
mulher no mercado de trabalho e
o percentual dos pensionistas que
acumula pensão e aposentadoria,
a tendência é que este percentual
cresça ainda mais no futuro.
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Tabela 1 – Pensionistas por Situação de Aposentadoria e no Mercado de Trabalho
PENSIONISTAS HOMENS E MULHERES
SITUAÇÃO DO PENSIONISTA

1992

2013 sem norte rural – serie

2013 com norte rural

I - total de pensionistas (II + III)

3.339.086

6.903.831

6.954.563

330.046

2.179.566

2.196.235

Acumulam aposentadoria e ocupados com contribuição

12.943

37.215

37.459

Acumulam aposentadoria e ocupados sem contribuição

41.885

304.488

309.937

III - pensionistas que não acumulam aposentadoria

3.009.040

4.724.265

4.758.328

Sem aposentadoria, mas ocupados com contribuição

382.386

562.952

565.357

Sem aposentadoria, mas ocupados sem contribuição

638.821

628.667

639.690

3.118.255

6.007.517

6.044.737

307.690

1.863.030

1.875.895

Acumulam aposentadoria e ocupados com contribuição

10.819

28.100

28.100

Acumulam aposentadoria e ocupados sem contribuição

37.366

244.471

248.973

III - pensionistas que não acumulam aposentadoria

2.810.565

4.144.487

4.168.842

Sem aposentadoria, mas ocupados com contribuição

334.783

454.714

455.687

Sem aposentadoria, mas ocupados sem contribuição

586.169

515.771

522.898

II - pensionistas que acumulam aposentadoria

MULHERES
I - total de pensionistas (II + III)
II - pensionistas que acumulam aposentadoria

Fonte: Elaboração própria a partir de microdados da PNAD/IBGE.
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Presidência do Brasil: Sem Rumo Num Mundo de Fantasias
I

A atual presidente da República
do Brasil tomou sua reeleição não
como a culminância de um deslavado engodo pespegado em um
eleitorado despreparado para identi icar as manobras de seu hábil
marqueteiro, mas como um aval
para dar continuidade às falácias e
mentiras que informaram sua campanha eleitoral.
Assim, empresta à crise internacional – desencadeada por problemas decorrentes da facilitação
creditícia bancária destinada a
favorecer o mercado imobiliário e
praticamente já superada nos EUA
e em várias nações europeias – a
origem das di iculdades econômicas defrontadas pelo Brasil, óbices
estes devidos, como sabido, à implementação de um programa econômico absolutamente errôneo e
desfocado com respeito às efetivas
necessidades de nossa economia e
da população brasileira.
Um segundo aspecto do desvirtuamento da realidade presente
nas falas e atitudes presidenciais
diz respeito à larga deferência no
tratamento dos interesses dos
aplicadores de dinheiro e dos empresários em geral. Destarte, as
medidas de “correções e ajustes”
apresentadas pelo ministro da

Fazenda ferem os interesses dos
menos privilegiados e da massa
da população, deixando de lado
práticas que poderiam afetar os
ganhos dos endinheirados, caso da
taxação das grandes fortunas, dos
ganhos de capital decorrentes de
aplicações inanceiras e das heranças vultosas.
Da perspectiva política, é denunciada, sobretudo pela direção do
PT, a inexistente ação de uma direita ictícia e a igualmente irreal
atuação da mídia que estaria a fomentar ações contrárias ao governo instituído. En im, en ileiram-se
fantasmagóricas iguras inteiramente ausentes de nossa realidade,
fantasmas estes que operariam de
sorte a prejudicar um governo que
age de forma coerente e totalmente
a inada com as soluções concretas
exigidas pela economia brasileira.
Este conjunto de inverdades e falsidades propaladas pelo atual governo central e pelos dirigentes de seu
partido desquali ica integralmente
a ambos e impede que se estabeleça, entre a presidência da República e a grande maioria da população
brasileira, um diálogo proveitoso
e gerador de um pacto criativo e
gerador de políticas sustentáveis
de longo prazo.

N

C
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Não é, pois, quimérica a hipótese
levantada por vários analistas políticos quanto à possível emergência
de largos movimentos populares
contrários às atitudes assumidas
pelo governo central brasileiro o
qual, bem como o PT, pretende-se
perfeito e caminha sem rumo no
mundo da fantasia. Este último fato
não justi ica, evidentemente, campanhas favoráveis ao impeachment,
mas dá razão e sustentação a movimentos populares de contestação
da situação presente.

(*) Professor Livre-Docente aposentado da
FEA-USP. (E-mail: idd@terra.com.br).
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Vídeo sob Demanda, Monetização e Outras Fronteiras na Economia Política do Setor Criativo
J

Em continuidade a nosso balanço de tendências e destaques na
economia política da Economia
Criativa e das TICs em 2014, avançamos agora rumo a novos temas.
Nossa segunda rodada de re lexões
parte, uma vez mais, de um episódio transcorrido na Ásia. Curiosamente, não estamos falando de
grandes potências tecnológicas
do continente, como a China ou o
Japão, mas sim da Coreia do Norte
que, inusitadamente, tomou parte
de uma das mais interessantes polêmicas do segmento no ano passado: o ataque aos computadores da
Sony Pictures por hackers, numa
ação em suposta represália ao lançamento do ilme “A Entrevista”,
obra que ironizava o líder do país.
Para além da seara estritamente política, o acontecimento abre
portas também para discussões
ampliadas de natureza econômica.
É sobre tais aspectos que nos debruçaremos no presente artigo.

1 “A Entrevista” e os Novos Modelos de Negócio no Audiovisual
Internacional
Logo após a invasão aos computadores da Sony, diversas cadeias
exibidoras norte-americanas cancelaram as sessões previstas para

a comédia, com medo de possíveis
ataques terroristas. Por algum
tempo, questionou-se se o próprio
lançamento seria mantido, mas a
opção da empresa foi incrivelmente inovadora: na ausência de um
volume extenso de salas dispostas
a arcar com o risco – e contando
com franco apoio da população
norte-americana – a produtora
fechou contrato de lançamento da
obra por meio de canais digitais,
mobilizando parceiros como o Google Play e o Youtube Movies.
O resultado dessa opção foi bastante interessante: a receita do chamado video-on-demand (V.O.D.) do
ilme foi de 15 milhões de dólares,
contra apenas 5 milhões na arrecadação convencional de salas de
cinemas. Muito embora o resultado
não tenha nem de longe coberto os
custos do longa, a modalidade de
comercialização adotada – a princípio, um simples efeito colateral do
fato político – acabou se mostrando
exitosa e rentável, elevando a Sony
ao título de recordista mundial em
bilheteria digital.
Alguns analistas até arriscaram
a hipótese de que o episódio não
tenha passado de uma ousadíssima
estratégia de marketing da empre-
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sa. A proposta é polêmica, já que o
caso chegou a envolver autoridades
e órgãos de segurança dos Estados
Unidos. Teorias conspiratórias à
parte, é fato que “A Entrevista”
abriu um interessante caso dentro
do universo de modelos de negócio
no audiovisual sob demanda, um
ambiente em franca expansão, mas
onde muitas dúvidas ainda persistem.

2 Video on-Demand: a Revolução
do Consumo Audiovisual
Não por acaso, pouco depois da estreia o icial, “A Entrevista” atraiu
o interesse de outros atores do
segmento, como o Net lix, empresa líder em V.O.D. no mundo e que
anunciou, pouco tempo após o lançamento, que a obra estaria disponível em streaming para seus
usuários. O súbito interesse pelos
direitos de exibição do ilme abre
portas para uma discussão ampliada, vinculada ao expressivo
aumento dessa janela de comercialização na dinâmica econômica dos
produtos audiovisuais.
A disponibilidade de conteúdos no
formato sob demanda não é exatamente uma novidade. Nos últimos
anos, contudo, o alto volume de
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investimentos e o tamanho da base
de espectadores lograram alcançar
números bastante expressivos.
Apenas para citar alguns exemplos:
a Amazon revelou recentemente
que, em 2014, gastou 1,3 bilhão
de dólares em seu serviço de streaming de vídeo, o Prime Instant
Video. O valor está abaixo dos números do Net lix, que chegaram
à casa de 3,8 bilhões de dólares
anuais na aquisição de conteúdos
audiovisuais. Estima-se, aliás, que
50% do trânsito de dados de internet dos EUA hoje seja de vídeos
disponibilizados pela empresa e
pelo Youtube.
Para além do universo das cifras,
já podemos pensar numa efetiva
in lexão qualitativa. Não estamos
lidando, aqui, com uma simples
mudança no padrão de consumo
de produtos audiovisuais: o crescimento de players em vídeo sob
demanda traz impactos políticos e
econômicos não negligenciáveis. Já
há uma forte discussão nos Estados
Unidos a respeito de um possível
remanejamento da força de trabalho, com o esvaziamento paulatino
na indústria do cabo e a hegemonia
das modalidades em streaming.
Também o universo publicitário
vem se realinhando para dar conta
de estabelecer-se na nova janela.
Mesmo em termos de lobbies e
de disputas políticas, vemos uma
mudança expressiva no panorama
audiovisual global. Nos últimos
meses, o V.O.D. ganhou destaque
nas discussões iscais e regulató-

rias ao redor do mundo. Diversos
países começam a estudar métodos
de taxação ao consumo de vídeos
remotos. Em setembro de 2014, a
Argentina estabeleceu um imposto sobre esse tipo de produto. Já a
Agência Nacional do Cinema (ANCINE), brasileira, aventou a hipótese,
em janeiro deste ano, de estipular
cotas de produtos nacionais nas
plataformas, emulando a política já
aplicada aos canais por assinatura.
É possível que vejamos, ao longo
dos próximos meses, diversas outras ações e iniciativas aparecendo
ao redor do globo.

3 Das Fronteiras Regulatórias às
Fronteiras do Valor
O temor de uma possível taxação
sobre o consumo ou da implementação de outros entraves regulatórios não são os únicos fantasmas
na mente dos administradores das
companhias do segmento. A despeito da grande euforia e dinamismo da plataforma, ainda subsistem
consideráveis dúvidas a respeito
das possibilidades de manter, de
um lado, uma carteira interessante
de títulos e séries e, de outro, assegurar um preço acessível e competitivo nos diversos mercados onde
a empresa atua.
Adiciona-se ao quadro o acirramento da concor rênc ia, com a
constituição de outras empresas
de oferecimento de conteúdos sob
demanda, muitas delas vinculadas
às operadoras de televisão a cabo

ou mesmo operadoras de telefonia
móvel já sedimentadas. Certamente, mais complicada é a concorrência com novas plataformas dispostas a disponibilizar conteúdos
integralmente gratuitos. Uma vez
mais, um interessante caso vem
da Argentina: embora atue num
nicho bastante especí ico, podemos
mencionar casos como o do Cinemargentino, uma plataforma que
oferece acesso a obras audiovisuais
nacionais em streaming sem custo
algum.
Mais ousado, o Popcorn Time, presente em diversos países, inclusive
no Brasil, opera como uma espécie
de buscador e sincronizador de
arquivos de Torrent. Na prática,
portanto, tem-se um sistema descentralizado, colaborativo e, ao pé
da letra, “pirata”. As idas e vindas
jurídicas da plataforma remetem a
outro famigerado site de conteúdos
audiovisuais: o Pirate Bay, este
sim, declaradamente à margem da
legalidade. Tanto num, quanto em
outro caso, contudo, observamos
convergências rumo às discussões
sobre os limites legais, regulatórios, econômicos e, obviamente,
políticos, do segmento audiovisual
global.
No cerne dessas discussões persiste a grande questão: como as empresas do setor audiovisual – entendidas aqui em seu sentido lato,
isto é, levando em conta a extensa
cadeia produtiva do setor – podem
desenvolver-se num ambiente onde
a gratuidade se faz tão presente?
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Voltaremos a discutir essa questão em artigo posterior, quando de nossa análise sobre o lorescimento de
novos modelos de negócio no universo criativo.
Por ora, cabe mencionar que o desa io vem sendo
encarado frontalmente, indicando a incrível versatilidade dos agentes econômicos envolvidos. Talvez não
haja caso mais interessante do que o do Whatsapp, o
popularíssimo aplicativo de comunicação que se disseminou mundo afora cobrando meros 0,99 centavos
de dólar por ano de utilização. Há um ano, a empresa
foi adquirida pelo Facebook pela incrível cifra de 22
bilhões de dólares. Quase na mesma época, o mundo
viu a abertura de capital da irlandesa King Digital
Entertainment, detentora de diversos títulos de jogos,
incluindo o Candy Crush. Temos também, aí, o sucesso
de outra modalidade de modelo de negócio em franco
crescimento: a dos chamados produtos “freemium”,
isto é, com acesso parcialmente gratuito, mas com
oferta de aquisições que auxiliam e/ou ampli icam a
experiência do usuário (neste caso, a jogabilidade dos
games).
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Do Net lix ao Candy Crush, do Cinemargentino ao
Whatsapp. Iniciativas diversas do complexo tecnológico internacional marcadas por uma questão em
comum: quais são as efetivas perspectivas de monetização das atividades criativas de ponta e quais são
suas implicações econômicas e políticas em âmbito
global? Talvez esta seja a questão mais central a ser
feita ao setor criativo.

(*) Graduado em Ciências Econômicas e Doutor em História Econômica pela USP. Trabalha com temas ligados à economia da cultura, economia criativa e economia da tecnologia, informação e comunicação
(TICs). (E-mail: julio.moraes@usp.br).
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O Comportamento da Política Fiscal: de 1990 aos Anos Recentes
C

No primeiro ar tigo da série foi
apresentada a trajetória da política iscal para a década de 1970
(período de intensos incentivos
iscais) e para a década de 1980,
que, ao contrário, apresentou como
característica predominante forte
restrição iscal. Neste segundo
artigo será apresentado o comportamento da política iscal de 1990
aos anos recentes.
A década de 1990, assim como a
de 1980, foi marcada por planos
de estabilização, porém, com a diferença de que uma das tentativas
obteria sucesso. Lopreato (2002)
a irma que as medidas adotadas no
Plano Collor, como a retenção dos
ativos, a desvalorização da riqueza
inanceira e as medidas iscais que

aumentaram a arrecadação reduziram o custo de rolagem da dívida
pública e criaram espaço para o
controle do dé icit. Outra estratégia do governo foi a utilização da
valorização da taxa de câmbio real
como forma de combater o dé icit
público e a in lação. As medidas
provocaram, inicialmente, a queda
abrupta da in lação, mas a deterioração do saldo comercial e o impasse na renegociação da dívida externa apontavam para problemas no
balanço de pagamentos, tornando
inevitável a desvalorização cambial para recuperar o saldo comercial e evitar o colapso externo.
O resultado do Plano Collor, além
do elevado superávit iscal, foi de

B
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forte retração no nível de atividade
econômica. É possível observar no
Grá ico 1 que o PIB real decresceu
mais de 4% em relação ao ano anterior. O efeito sobre a in lação foi
temporário, sendo retomada nos
meses seguintes ao lançamento do
Plano, fechando o ano de 1990 em
1
aproximadamente 1.500%. Analisando o comportamento do dé icit
público, conforme dados apresentados no Grá ico 2, no conceito
nominal da NFSP2 o dé icit atingiu,
em 1990, 29,6% do PIB, enquanto
no conceito primário houve superávit de 4,6% do PIB e no operacional, superávit de 1,3% do PIB,
indicando bom desempenho iscal
do setor público. 3

Gráﬁco 1 – Produto Interno Bruto, Variação Real Anual (% a.a.)

Fonte: Instituto Brasileiro de Geogra ia e Estatística (IBGE) Sistema de Contas Nacionais.
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Giambiagi (2008) de ine o período de 1990 a 1994, dos governos
Collor e Itamar Franco, como sendo
de dé icit reprimido, pois enquanto no governo Sarney as NFSP no
conceito operacional apresentaram
uma média de 5,1% do PIB, no governo Collor/Itamar este dé icit foi
praticamente zerado. Isto ocorreu
em função da melhora do resultado
primário e também da redução das
despesas com juros reais. O autor
ainda argumenta que a melhora do
resultado primário foi baseada na
facilidade permitida pela alta taxa
de in lação para ajustar o valor das
despesas reais em função dos objetivos iscais do governo, em um
contexto de receitas razoavelmente indexadas à in lação (GIAMBIAGI, 2002; 2008).
O Plano Real, que obteve sucesso
no controle da in lação, foi lançado
durante o governo Itamar Franco.
As condições externas favoráveis,
em termos de liquidez, possibilitaram o uso do câmbio como âncora,
icando reservado às políticas iscal e monetária o papel de garantir as expectativas positivas dos

investidores, para que os mesmos
não tivessem dúvidas quanto ao
inanciamento do balanço de pagamentos, permitindo a manutenção do câmbio valorizado. O papel
da política iscal foi acomodar os
custos das políticas de câmbio e
de juros e impedir eventuais riscos
de default na dívida pública que
pudessem levar à fuga de capitais e ameaçar a estabilidade do
câmbio. Assim, do ponto de vista
iscal, o crescimento do dé icit externo após 1994 criou a obrigação
de manter as contas públicas em
condições de transferir renda aos
capitais responsáveis pelo seu inanciamento, através da colocação
de títulos da dívida pública com
juros reais elevados e proteção
diante da incerteza do câmbio.
Esta obrigação somente foi possível, além do espaço que havia para
o crescimento da dívida pública,
devido ao superávit primário de
1994, que icou acima de 5% do PIB
(LOPREATO, 2002).
Nos quatro anos que se seguiram
ao Plano Real as inanças públicas
apresentaram uma piora. A média
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do resultado primário foi de dé icit
de aproximadamente 0,2% do PIB,
e a do resultado operacional de déicit de quase 5% do PIB, conforme
ilustrado no Grá ico 2.4 Lopreato
(2002) argumenta que a estabilidade do câmbio e a redução gradual
dos juros indicavam a recuperação
das contas públicas e davam tranquilidade ao mercado em relação
ao comportamento do estoque da
dívida. Além disto, o bom momento
econômico e fatos como os destaques aos problemas dos bancos
estaduais, às dívidas dos Estados
5
e municípios, aos “esqueletos” e
à reforma da previdência social,
como prioridades da política iscal,
foram recebidos como sinais positivos pelo mercado, favorecendo
a expectativa de sustentabilidade
das contas públicas e permitindo
afrouxar o rígido controle iscal
de 1994. Neste contexto, a deterioração do quadro iscal a partir de
1995 não comprometeu o programa de estabilização e não colocou
em risco a sustentabilidade intertemporal das contas públicas.
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Gráﬁco 2 – Necessidades de Financiamento do Setor Público

Fonte: Conjuntura Econômica, v. 63 n. 06, 2009 e v. 67 n. 11, 2013. Os dados são relativos à posição de dezembro de cada ano. (+) superávit e (-)
dé icit. Elaboração própria.

No segundo governo FHC, em função do acordo estabelecido com o
FMI no inal de 1998, o qual acabou
sendo estendido até 2002, a média
do resultado primário foi de 3,62%
do PIB.6 Giambiagi (2002) destaca
como ponto importante a natureza da expansão do gasto público,
ocorrida depois do Plano Real. Uma
interpretação muito difundida é
que esta teria sido decorrente do
chamado “efeito Tanzi às avessas”,
resultante do fato de a despesa deixar de ser corroída pela in lação.
A crise cambial de 1999 forçou a
elevação da taxa de juros, assim, os
elevados custos e o risco de default
exigiram uma política iscal mais
rígida, sendo preciso elevar o superávit primário, diluir o risco de
inadimplência da dívida pública e
reduzir a absorção do setor privado e a necessidade de inanciamento externo.

Tornou-se obrigatório de inir na
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) a meta de superávit primário do próximo ano e a indicação
para os dois anos seguintes. A explicitação do compromisso com a
trajetória da dívida pública estabeleceu na execução orçamentária
a prática do contingenciamento
dos gastos públicos, no montante
exigido, para que a meta de superávit primário fosse alcançada. A
austeridade das contas públicas
depois de 1999 devolveu ao mercado a con iança na condução da política iscal e na superação da crise
cambial. Além disto, os sinais de
reversão do ritmo de crescimento
do dé icit externo e a retomada da
liquidez internacional asseguraram as condições de inanciamento
do balanço de pagamentos e mantiveram as bases para a continuidade do programa de estabilização

(LOPREATO, 2002; 2007). A década
de 1990 se encerra com os gastos
do governo relativamente estáveis,
representando aproximadamente
22% do PIB nos últimos três anos.
As receitas do governo, porém, registraram trajetória descendente,
com redução de 21,8% do PIB em
1997 para 18,73% em 1998, voltando a crescer em 1999.7
Neste contexto, uma mudança importante ocorrida logo no início do
milênio foi a Lei de Responsabili8
dade Fiscal (LRF) nº 101, de 4 de
maio de 2000, que estabelece normas de inanças públicas voltadas
à gestão iscal. Pressupõe a ação
planejada e transparente, de forma
a prevenir riscos e corrigir desvios
que possam afetar o equilíbrio
das contas públicas, cumprindo
metas de resultados entre receitas
e despesas e a obediência às regras
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relacionadas à renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras,
dívidas consolidada e mobiliária,
operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em restos a
o
o
pagar (LRF, art. 1 § 1 ).

de aplicação em moeda nacional,
incutindo no mercado a certeza de
que os movimentos inesperados de
juros e câmbio seriam compensados com o aumento do superávit
primário capaz de garantir o ajuste
intertemporal das contas públicas
(LOPREATO, 2007).

A aprovação da LRF reforçou o controle das contas de Estados e municípios. A concepção do novo regime
iscal deu atenção à defesa da estabilidade e à minimização dos riscos

O comportamento da dívida líquida
do setor público consolidado, em
relação ao PIB, utilizando o conceito do Banco Central do Brasil
que inclui a base monetária como

parte da dívida interna, é ilustrado
no Grá ico 3, para o período 1981
a 2013. Percebe-se um padrão em
formato de V entre 1984 e 2002.
Após o primeiro pico de 55,5% do
PIB em 1984, a dívida líquida entra
em trajetória descendente, atingindo um mínimo de 30% do PIB,
em 1994, voltando a uma trajetória
crescente, até atingir um montante
semelhante ao de 1984, em 2001. A
dívida total continuou crescendo
até 2002 e atingiu, historicamente,
o nível mais elevado.

Gráﬁco 3 – Dívida Líquida do Setor Público (DLSP)

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) e Giambiagi (2009). Elaboração própria.

Confrontando estas informações
com as apresentadas por Giambiagi (2009) e por Lopreato (2007),
provavelmente devido a questões
metodológicas ou à atualização
dos valores da série, a DLSP cresceu até 2002 e não até 2003, como
constatam os autores. Com relação
ao comportamento da dívida em
1984, Giambiagi (2009) destaca
que, naquele momento, a dívida
pública era predominantemente

externa e fatores como a crise da
dívida, a responsabilidade assumida pelo governo federal de passivos
externos e o aumento relativo da
dívida em moeda estrangeira com
a maxidesvalorização real de 1983
levaram a uma explosão do seu
valor, que mais do que dobrou em
apenas três anos.
Giambiagi (2009) aponta como
causas para a queda da dívida pú-
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blica líquida, entre 1984 e 1994: a
tendência de longo prazo à apreciação real do câmbio, em relação às
taxas que prevaleceram logo após
a moratória mexicana; o acordo
da dívida externa em 1994, que
representou redução da mesma;
os diversos episódios de subindexação da dívida interna em função
das elevadas taxas de in lação;
um luxo de senhoriagem de 3%
a 4% do PIB que contribuía para
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inanciar parte do dé icit público;
e o crescimento do PIB no período,
acumulado em 32%, contribuindo
para a redução da relação dívida/
PIB. Lopreato (2007) argumenta
que a queda da DLSP a partir de
2004 é explicada pela perda de
participação da dívida externa no
total da dívida pública, com a valorização da taxa de câmbio ocorrida
no governo Lula e a liquidação e
reestruturação de parte da dívida.
Porém, a dívida interna, apesar de
não ter risco de default, manteve
a tendência de crescimento em
relação ao PIB devido ao alto custo
de rolagem dos títulos, os juros
nominais.
No contexto de acordos junto ao
FMI, o último ano do governo FHC
fechou com um superávit primário
da ordem de 4% do PIB; porém, a
DLSP fechou em mais de 60% do
PIB e o dé icit nominal superior a
10% do PIB. Com a DLSP atingindo
patamares superiores àqueles dos
anos 1980, os agentes passaram
a temer uma possível moratória,

o que gerou uma prolongação do
acordo com o FMI para o primeiro
ano do próximo governo. O resultado para o período de 2000 a 2008
não poderia ser diferente: foram
anos de superávits primários consecutivos, variando entre 3,2% e
4,01% do PIB.
Lopreato (2007) a irma que o governo Lula buscou ampliar o esforço iscal com o objetivo de evitar
que os movimentos das taxas de
câmbio e de juros colocassem em
risco o resultado das contas públicas. O aumento do superávit primário e o bom comportamento da
economia internacional a partir de
2003 ajudaram a conter a taxa de
câmbio e os preços internos e afastar os sinais de dominância iscal.
A alta dos preços das commodities
− portanto, melhora nos termos de
troca − repercutiu sobre as taxas
de in lação, provocando aumento
das taxas de juros a partir de ins
de 2004, afetando as contas públicas em 2005 e 2006. A estratégia
foi, novamente, ampliar o superávit

primário, procurando manter a
trajetória de queda da dívida pública e a credibilidade da política
econômica (LOPREATO, 2007).
Voltando à questão abordada no
primeiro artigo, da relação entre
as contas públicas e os termos de
troca, percebe-se, através do Gráico 4, que se mantém o mesmo
padrão que ocorreu nos anos 1980:
as reduções nos termos de troca
são acompanhadas por uma piora
nas contas públicas. Mesmo após
o Plano Real, quando não há mais
o problema das altíssimas taxas
de in lação, a relação se mantém.
Outra constatação importante é
que a incidência dos termos de
troca em patamares mais elevados
− por exemplo, aqueles que se efetivaram na maior parte dos anos
1990 e 2000 − está relacionada
a um melhor resultado nominal,
pois, embora ainda de icitários, sua
proporção nem se compara àquela
anterior a 1993. Conforme mencionado anteriormente, esta relação
será veri icada no terceiro artigo.
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Gráﬁco 4 – Déﬁcit Público Nominal e Termos de Troca

Fonte: Ipeadata; Conjuntura Econômica, v. 63 n. 06, 2009; v. 67 n. 11, 2013. Elaboração própria.

A trajetória da política iscal modiicou-se a partir dos últimos meses
de 2008 em virtude da de lagração
da crise inanceira, abrindo espaço
para a adoção, no Brasil, de uma
política iscal mais lexível. O superávit primário, conforme apresentado no Grá ico 2, declinou de
3,42% do PIB em 2008 para 2,03%
em 2009. Esta política iscal contracíclica contribuiu, mesmo que
em parte, para a recuperação da
economia, o que se percebe através
de análise da taxa de crescimento do PIB apresentada no Grá ico
1, que saltou de -0,33% em 2008
para 7,53% em 2010. Ainda durante 2009 retomou-se a política de
expansão do superávit primário,
tanto que o mesmo atingiu 2,77%
do PIB em 2010 e 3,11% em 2011.
Na verdade, o agravamento da
crise europeia e o ambiente instável em nível internacional têm

exigido uma política iscal brasileira cada vez mais austera, o que
é defendido pela agenda do FMI.
Apesar disto, o resultado primário
dos últimos anos não tem sido dos
melhores: caiu para 2,38% do PIB
em 2012 e para 1,58% em 2013.
Este fato tem despertado uma série
de críticas em relação à política iscal brasileira.
Essas críticas se intensi icaram
no ano de 2013 em função de um
aumento da dívida bruta, que de
acordo com dados do FMI (2014)
passou de 63,5% do PIB em 2008
para 68,2% em 2012 e 66,3% em
2013. A questão é que o Brasil possui um histórico de política iscal
e condições de estabilidade não
agradáveis aos olhos dos investidores, como o endividamento
brasileiro nos anos 1980 e o consequente default, as elevadas taxas
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de in lação que marcaram, principalmente, os anos 1980 e 1990,
e que têm perturbado o governo
brasileiro nos últimos anos. Estes
fatores, mas não limitados aos
mesmos, fazem com que a política
iscal se mantenha como refém das
expectativas dos investidores. Consequentemente, as decisões iscais
são tomadas, na maioria das vezes,
com o objetivo de guiar a opinião
dos investidores ou evitar uma corrida dos mesmos do mercado brasileiro. Assim, o que deixa os investidores felizes (e também o FMI) e a
política iscal imune a críticas são
os elevados superávits primários.
A impressão é que se esquecem
que a verdadeira medida que deve
ser levada em consideração é o resultado iscal medido pelo conceito
nominal, o qual inclui as despesas
com juros em sua apuração.
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O resultado dessa situação, de política iscal dependente das opiniões dos investidores, é um círculo
vicioso que se perpetua por duas
vertentes: pela tentativa de conter
o aumento dos preços, elevando
as taxas de juros (o que também
é ótimo para os investidores) e
pela tentativa de satisfazer os investidores, buscando superávits
primários cada vez mais elevados.
O problema é que os superávits são
obtidos com aumento de impostos
ou redução de gastos, reduzindo o
nível de demanda agregada interna
e, consequentemente, o nível de
renda da economia. Por outro lado,
o aumento da taxa de juros tende a
reduzir os investimentos no setor
produtivo e também a conter a demanda. O resultado dessa espiral,
na melhor das hipóteses, será o pagamento de juros da dívida pública.
O tipo de política iscal praticada
desvia os recursos iscais, que poderiam ser investidos para melhorar as condições estruturais do
país em educação e infraestrutura
− por exemplo, para o pagamento
de juros − comprometendo a taxa
de crescimento do país.

Conclusão
O objetivo deste artigo foi apresentar um panorama da política iscal
para os anos 1990 e 2000, percorrendo pelas variáveis que possam
in luenciar o seu comportamento, e
dar base à parte empírica que será
desenvolvida no próximo artigo.

Em resumo, nos primeiros anos
da década de 1990 a política iscal
foi voltada à estratégia da estabilização e parece ter mantido um
padrão pró-cíclico. Mesmo após o
controle in lacionário este papel
prevalece, com a diferença de que
é executado garantindo o câmbio
valorizado. Os anos 2000 são marcados pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, pelos acordos com o FMI e
por superávits primários consecutivos. Com a crise inanceira de
2008 a política iscal passa a ter
um papel mais lexível, na verdade
contracíclico. Porém, alguns anos
depois, com o aumento da dívida
pública bruta e a redução do superávit primário, a condução da
política iscal tem sofrido críticas e
a tendência é que se torne cada vez
mais austera. No geral, as análises
deste e do primeiro artigo indicam
que a política iscal se manteve
pró-cíclica durante todo período,
com exceção do período pós-crise
inanceira. Além disto, os dados
demonstram que a relação entre
os termos de troca e a política iscal é um aspecto interessante da
pesquisa e precisa, portanto, ser
investigado mais a fundo. Estas
questões serão investigadas no terceiro e último artigo da série.

Conjuntura Econômica, v.63 n.06, jun. 2009.
Disponível em: <http://www.docpro.com.
br/BibliotecaVirtual/Conjuntura/Pesquisalivre.html > Acesso em: 20 mar.2014.
Conjuntura Econômica, v.67 n.11, nov. 2013.
Disponível em: <http://www.docpro.
com.br/BibliotecaVirtual/Conjuntura/
Pesquisalivre.html > Acesso em: 20 mar.
2014.
FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL
(FMI). Public Expenditure Reform: making dif icult choices. Fiscal monitor, april
2014. (Washington: International Monetary Fund).
GIAMBIAGI, Fabio. Do dé icit de metas às
metas de dé icit: a política iscal do período 1995-2002. Pesquisa e Planejamento
Econômico, v. 32, n. 1, p. 1-48, 2002.
______. 18 anos de política iscal no Brasil:
1991/2008. Economia aplicada. São Paulo,
v. 12, n. 4, p. 535-580, 2008.
______. A política iscal do governo Lula em
perspectiva histórica: qual é o limite
para o aumento do gasto público? Planejamento e Políticas Públicas, n. 27, 2009.
LOPREATO, F. L. C. A política iscal brasileira:
limites e entraves ao crescimento. IE/UNICAMP, ago. 2007. (Texto para Discussão
n. 131)
______. Um olhar sobre a política iscal recente. Revista Economia e Sociedade, v.19,
n.1, p. 26-26, 2002.
ROCHA, F. Política iscal através do ciclo e
operação dos estabilizadores iscais. Revista de Economia. Brasília, v.10, n.2, 2009.
______; GIUBERT, A.C. Assimetria cíclica na
política iscal dos estados brasileiros.
Pesquisa e Planejamento Econômico. Rio
de Janeiro, v. 38, n. 2, 2008.

Referências
ARENA, Marco; REVILLA, Julio E. Pro-cyclical iscal policy in Brazil: evidence from
the states. World Bank Policy Research
Working Paper Series, 2009.

1 IGP-DI - (% a.a.) - Fundação Getúlio Vargas,
Conjuntura Econômica.
2 Lembrando que este não é uma boa medida
para períodos de elevadas taxas de in lação.
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3 Giambiagi (2002) argumenta que o ano de 1990 normalmente não
é considerado nas análises sobre política iscal pelo fato de que as
receitas arrecadadas, no cenário do Plano Collor I, apresentaram
resultado excepcional.
4 Giambiagi (2002; 2008) refere-se ao período como de “dé icit de
metas” e “dé icit aberto”.
5 Os chamados “esqueletos” referem-se às dívidas não contabilizadas.
6 Revista Conjuntura Econômica, v.63 n.06, jun. 2009.
7 International Monetary Fund (IMF), Government Finance Statistics
(GFS), Yearbook and data iles, World Bank and OECD GDP estimates.
8 Para uma ideia sobre a in luência da LRF no comportamento da
política iscal, consulte Rocha e Giuberti (2008), Rocha (2009) e Arena
e Revilla (2009).
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