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Pouco brilho
Variação dos principais indicadores econômicos de países com rating próximo ao do Brasil
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C o n j u n t u ra Decisão da Moody’s, segunda agência a alterar a perspectiva da nota do país, divide economistas

‘Ret rato’ do Brasil piorou, mas ainda é positivo
Flavia Lima e Tainara Machado
De São Paulo

O retrato do Brasil piorou. Em
2008, ano em que o país alcançou
o almejado grau de investimento
conferido em abril pela Standard
& Poor’s, o crescimento econômi-
co do país alcançou expressivos
5,2%, ante projeções que não pas-
sam de 2,5% tanto para este quan-
to para o próximo ano.

Uma olhada em outros indica-
dores de 2008 — como a dívida
bruta próxima do nível atual, de
59% do PIB, ou a taxa Selic de
13,75% ao ano àquela época —
mostram que, mais do que o re-
trato, foram as expectativas com
relação ao Brasil que se deterio-
raram consistentemente, o que
levou outra agência de classifica-
ção de risco, dessa vez a Moody ’s,
a revisar a perspectiva do rating
soberano na quarta-feira à noite.
Ontem a agência voltou à carga,
revisando a perspectiva de ban-
cos brasileiros e rebaixando a no-
ta de crédito da Pe t r o b r a s .

O Brasil também não vai bem
na comparação internacional.
Dados compilados no World
Factbook da CIA, de 2012, mos-
tram que o endividamento bruto
é significativamente mais alto do
que o de países com nota de cré-
dito soberano menor que a brasi-
leira, como Índia e Colômbia. A
taxa de investimento do país, que
alcançou 20,5% do PIB em 2010,
caiu para 18,1% no ano passado,
enquanto o México investiu
20,7% do seu PIB no ano passado,
a Colômbia 23,9% e o Peru 26,6%.

O significado e a importância da
decisão dividem analistas e econo-
mistas, que divergem, inclusive,
sobre o futuro do país. “De fato, o
país não é mais igual ao Brasil de
anos atrás, que contava com ex-
pectativas de expansão do crédito,

da renda e de forte crescimento”,
reconhece Paulo Gala, estrategista
da Fa t o r Corretora. Ao mesmo
tempo, diz ele, o “novo Brasil” ain -
da contaria com pontos a favor da
manutenção do grau de investi-
mento, como um grande volume
de reservas e uma trajetória ainda
declinante da dívida líquida sobre
o PIB. “Tomamos um puxão de ore-
lha, mas ainda estamos relativa-
mente bem posicionados.”

Do lado negativo, Gala avalia
que um dos pontos mais impor-
tantes é perceber que a melhora
das contas públicas nos últimos
anos se deveu fundamentalmente
à expansão do PIB e, sem esse gati-
lho, é possível que a fragilidade do
país aumente. Ele também avalia
que, olhando para trás, hoje está
claro que a política de desonera-
ções atrapalhou a arrecadação e a
dinâmica da dívida pública e, mais
importante, não estimulou de for-
ma relevante os investimentos.

Diferentemente de 2008, quan-
do o primeiro grau de investimen-
to obtido pelo país pegou todo
mundo de surpresa, a mudança
feita pela Moody’s já era esperada

por analistas e investidores e não
deve ter consequências diretas so-
bre a economia este ano, avalia o
economista-chefe do Banco Fibra,
Cristiano Oliveira. No entanto, diz
ele, o mercado deve ficar ainda
mais cauteloso em relação aos fa-
tores que levaram à decisão da
agência, o que exigirá uma respos-
ta do governo, principalmente na
questão fiscal.

Para Oliveira, o governo precisa
não só definir uma meta de supe-
rávit primário para 2014, mas tam-
bém esclarecer como será atingi-
da. “Existe grande incerteza em re-
lação ao cumprimento da meta, e
também em relação a qual núme-
ro precisamos olhar”, disse o eco-
nomista, lembrando que, em
2012, o Tesouro fez uso de “conta -
bilidade criativa” para chegar ao
superávit de 3,1% do PIB.

A Moody’s reconhece que em
seu balanço dos riscos que afetam
a nota de crédito do Brasil, as preo-
cupações com o crescimento hoje
ganharam relevância em relação
aos indicadores fiscais. Embora a
piora da relação entre dívida bruta
e PIB seja destaque entre as razões

da agência, o foco mudou leve-
mente para o crescimento. “Sem -
pre estivemos preocupados com
os indicadores fiscais, porque são
os que mais destoam dos outros
países com o mesmo rating. Para
ser honesto, no presente, as preo-
cupações com o crescimento são
tão importantes, se não mais,
quanto as com a parte fiscal”, diz
Mauro Leos, vice-presidente-sê-
nior para crédito da Moody ’s.

Segundo Leos, a expansão da
economia brasileira deve se man-
ter ao redor de 2,5% neste e no pró-
ximo ano, o que significaria um
período total de quatro anos de
crescimento relativamente baixo
pelos padrões locais. Leos diz, no
entanto, que embora o fato não te-
nha sido mencionado no relatório,
a expectativa é que em 2015 a eco-
nomia volte a se expandir em rit-
mo mais próximo do visto em anos
anteriores, o que significaria taxa
superior a 3%, estimulada pelo
programa de concessões em in-
fraestrutura do governo.

Para Leos, se o Brasil não crescer
a taxas significativamente mais al-
tas do que 3%, será difícil preservar

a perspectiva estável, e mais difícil
voltar à perspectiva positiva para a
nota de crédito do país. Tudo, po-
rém, vai depender do programa de
concessões. “Se o programa não ti-
ver tanto sucesso quanto o gover-
no espera, há uma boa chance de a
economia continuar registrando
baixo crescimento, mesmo após
2015. “E se isso acontecer, poderá
colocar pressões sobre o governo e
sobre o rating do Brasil.”

Carlos Kawall, economista-che-
fe do banco J.Safra, ressalta que o
contexto de crescimento econômi-
co mais baixo prejudica os indica-
dores de solvência, pois afeta as re-
ceitas do setor público. Além disso,
independentemente de oscilações
de um ano para o outro, a taxa de
investimento muito baixa afeta o
crescimento potencial da econo-
mia. Para o ex-secretário do Tesou-
ro Nacional, o produto potencial,
está atualmente entre 2,5% e 3%. “E
com a taxa de investimento cain-
do, ele pode continuar a cair.”

Mansueto Almeida, pesquisa-
dor do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), afirma
que o Brasil corre o risco de ficar

preso em um equilíbrio ruim, em
que ainda é necessário realizar
um superávit primário razoavel-
mente elevado, em torno de 2%
do PIB, para manter a dívida está-
vel, sem deixar muito espaço para
aumentar o investimento públi-
co. Ele avalia que o Brasil, em rela-
ção a outros emergentes, tem
pouco grau de liberdade para
manobrar a política econômica.
“Não há espaço para elevar o en-
dividamento e nem a carga tribu-
tária no Brasil, o que ainda pode
ser feito no México”, afirma.

Segundo ele, com os sinais cor-
retos, como maior empenho em
realizar a agenda de investimentos
em infraestrutura, o governo ain-
da pode reverter a mudança de
percepção em relação ao Brasil. Os
atuais indicadores, afirma, não
justificam a perda de grau de in-
vestimento do país.

Na mesma linha, o economista e
ex-ministro da Fazenda, da Agri-
cultura e do Planejamento, Delfim
Netto, acredita que não há ne-
nhum risco de perda de controle.
“O que as agências estão dizendo
já faz algum tempo é que a dívida
bruta no Brasil é muito alta quan-
do comparada a de outros emer-
gentes”, diz. Para Delfim , o sistema
previdenciário é um dos principais
fatores de risco para as contas pú-
blicas no futuro.

Para Luiz Gonzaga Belluzzo,
ex-secretário de Política Econô-
mica do Ministério da Fazenda, a
dívida bruta do governo apre-
sentou efetivamente uma leve
piora, mas que não seria sufi-
ciente para alterar a percepção
do país. “Além do mais, para ser
sincero, não levo essas agências
a sério. Quem leva?”, questiona.
(Colaboraram Arícia Martins e
Francine De Lorenzo)

Ver também página B1

Fonte: Moody’s

O Brasil sob o olhar da Moody’s
Razões da agência para mudar a perspectiva do rating do país

Aspectos negativos analisados 
pela agência

Taxa de investimento em queda;
o percentual em relação ao PIB caiu  
para 17,6% do PIB em 2012, saindo 
de 20,2% em 2010

A taxa de crescimento do PIB vai 
superar levemente 2% em 2013 e 
em 2014, mas avanço está abaixo da 
tendência história por um total
de quatro anos consecutivos

Há financiamento recorrente do 
Tesouro aos bancos públicos.
Ele passou de 6,8% do PIB em 2010 
para 9% do PIB em 2012, tendo 
impacto negativo nos indicadores
de dívida do governo

Aspectos positivos analisados 
pela agência

Perfil de crédito soberano do país 
parece melhor posicionado para 
enfrentar choques externos do que 
outros países do mesmo grupo Baa

Crescimento da classe média deve 
ser positivo no médio prazo para a 
dinâmica econômica, apesar do  
aumento do endividamento
das famílias

Aumento do investimento em 
infraestrutura poderia reduzir as 
limitações existentes ao baixo 
crescimento potencial do país

Condições para a agência mudar 
a perspectiva do rating 
novamente para positiva ou 
elevar a nota do país

Se as relações de dívida do governo 
declinarem e se a acessibilidade da 
dívida (pagamentos de juros/receita)
do governo melhorar

Se as taxas de crescimento do PIB
se aproximarem da tendência 
brasileira de crescimento de 3,5%

Se os percentuais de investimento 
tiverem avanço considerável com 
suporte principalmente do aumento 
dos gastos em infraestrutura

Condições para a agência mudar 
a perspectiva do rating para 
negativa ou rebaixar
a nota do país

Se houver a persistência da  
armadilha de baixo crescimento
para além de 2014, pois isso 
representaria taxas anuais de 
crescimento menores do que 3%

Se houver um nível mais alto para as 
taxas de juros de referência do 
Banco Central que resultem em uma 
taxa Selic de dois dígitos

Se ocorrer um aumento dos 
empréstimos do Tesouro para os 
bancos do setor público, piorando os 
indicadores de dívida do governo

Fonte: BCB. Elaboração: Tendências Consultoria. 
* Simulação caso a taxa de câmbio ficasse estável em R$ 2,00/US$ desde abril de 2013

Ajuda externa
Sem desvalorização do real, dívida líquida teria parado de cair neste ano
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Dívida líquida cai com ajuda do real fraco
De São Paulo

Entre os indicadores fiscais do
setor público, a dívida líquida
caiu este ano, contrariando a per-
cepção de piora fiscal generaliza-
da. Mas a causa é externa ao go-
verno, pois a desvalorização do
real em relação ao dólar, de
15,3%, entre abril e agosto deste
ano foi decisiva para a redução da
dívida líquida neste período. Em
dezembro do ano passado, o en-
dividamento líquido do setor pú-
blico estava em 35,2% do Produto
Interno Bruto (PIB), indicador
que subiu para 35,7% em feverei-
ro deste ano e que desde então
manteve trajetória descendente e
chegou a 33,8% do PIB em agosto.

No entanto, de acordo com cál-
culos elaborados pela Te n d ê n c i a s
Consultoria a pedido do Va l o r ,
caso o câmbio houvesse ficado es-
tável em R$ 2 desde abril, o endi-
vidamento líquido do setor pú-
blico teria permanecido pratica-
mente estável neste período, osci-
lando entre 35,4% e 35,6% do PIB.

A dívida líquida, diferentemen-
te do conceito de endividamento
bruto, considera também os ativos
do setor público, como reservas in-

ternacionais e créditos do governo
com o BNDES. Quando os ativos
externos, como as reservas, são su-
periores ao endividamento em
moeda estrangeira — caso do Bra-
sil —, a desvalorização cambial im-
plica em redução da dívida.

“Não fosse a desvalorização do
câmbio neste período, a dívida lí-
quida no mínimo teria ficado está-
vel”, afirma Felipe Salto, autor dos
cálculos. Salto avalia que a decisão
da Moody ’s, agência de classifica-
ção de risco soberano, de reduzir a
perspectiva da nota do Brasil de
positiva para estável reflete uma

deterioração da dinâmica fiscal do
país que já vem sendo motivo de
alerta por analistas desde 2009.
“Não estamos caminhando para
um abismo, mas os indicadores de
solvência estão piores”, afirma ele.

O superávit primário atual do
governo é insuficiente para estabi-
lizar a relação dívida bruta/PIB.
Considerando o Primário Efetivo
Tendências (PET), indicador que
não considera receitas extraordi-
nárias, como o saque do Fundo So-
berano do Brasil no fim do ano
passado, seria preciso economizar
1,5% do PIB apenas para estabilizar

a trajetória do endividamento pú-
blico. Nos últimos 12 meses, o in-
dicador calculado pela Tendências
está em 1,25% do PIB, enquanto as
estatísticas oficiais mostram eco-
nomia de 1,8% do PIB para paga-
mento de juros no período.

Além disso, a dívida bruta, ao
contrário da líquida, praticamente
não se alterou desde 2007 e conti-
nua bem mais alta do que a de paí-
ses com rating semelhante. Man-
sueto Almeida, pesquisador do
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), ressalta que a dife-
rença entre os dois conceitos de
endividamento do setor público
era de 12,5 pontos percentuais em
2007. Desde então, o endivida-
mento líquido do país caiu 10,3
pontos, enquanto a dívida pública
saiu de 58% para 58,7% do PIB.

“Se a diferença houvesse fica-
do estável ao longo do tempo,
hoje a dívida bruta estaria em
torno de 46% do PIB, mais em li-
nha com outros países de rating
s e m e l h a n t e”, diz Almeida. Entre
as causas dessa elevação, ele cita
o expressivo aumento dos repas-
ses do Tesouro para bancos pú-
blicos —de 0,5% do PIB, em 2007,
para 9,5% agora. (TM)

Analistas criticam má gestão e sistema tributário
Francine De Lorenzo
De São Paulo

O Brasil não sofre com falta de
recursos. O problema está na má
gestão e no complexo sistema tri-
butário brasileiro que, além de
ineficiente, é um custo adicional
para o setor privado. Essas foram
alguma das conclusões apresenta-
das ontem, por economistas e es-
pecialistas em contas públicas, so-
bre a tributação no Brasil e os efei-
tos sobre a economia brasileira.

Para o economista e ex-minis-
tro da Fazenda Delfim Netto, o
país desperdiça recursos, tornan-
do sua economia ineficiente. “De
cada R$ 1 aplicado na saúde, por
exemplo, só R$ 0,10 chega à po-
pulação, porque o resto é consu-
mido pelo sistema”, afirmou, ao
participar da conferência “Brazil
Energy Frontiers 2013”.

“Quando o Brasil crescia, o go-
verno consumia e distribuía 19%
do PIB. Hoje, o governo consome

e distribui 38% do PIB, o dobro”,
afirmou Delfim. “Se eu transfiro
recurso do setor mais eficiente,
que é o privado, para o menos efi-
ciente, que é o governo, a taxa de
crescimento diminui.”

Segundo o ex-ministro, duran-
te 32 anos o Brasil cresceu em mé-
dia 7,5% ao ano, com carga tribu-
tária de 24%, e o governo investia
5% do PIB. Atualmente, disse ele, a
carga tributária é de quase 40% e
o governo investe 2% do PIB.

As empresas brasileiras são
obrigadas a contingenciar até
50% de patrimônio líquido para
arcar com litígios tributários, se-
gundo Bernard Appy, sócio da
LCA Consultores e ex-secretário-
executivo do Ministério da Fa-
zenda. “Isso é um absoluto de-
sastre para o investimento no
país. Uma empresa que vê uma
contingência tributaria desse ta-
manho vai cobrar um retorno
muito mais elevado para inves-
tir ”, afirmou.

Pelas contas de Appy, o custo da
burocracia e do contencioso para o
país equivale a 3% do PIB. “Isso é
um peso morto para a economia
brasileira. Se o sistema tributário
não fosse tão complexo, não preju-
dicaria o crescimento do país.”

Appy ainda criticou a guerra fis-
cal que, em sua avaliação, promove
ineficiência econômica e provoca
uma grande insegurança jurídica,
já que os incentivos concedidos
pelos Estados deveriam ser apro-
vados pelo Conselho de Política Fa-
zendária (Confaz).

“Quase nenhum desses incen-
tivos foi aprovado pelo Confaz, o
que faz com que haja o risco de
uma ação judicial suspender esse
b e n e f i c i o”, disse Appy. “As em-
presas estão sujeitas a ter que pa-
gar cinco anos de isenção de be-
nefícios, caso uma decisão judi-
cial suspenda os incentivos.”

De acordo com o especialista
em política fiscal e tributária Jack
Mintz, professor da University of

Calgary, no Canadá, o sistema tri-
butário brasileiro é o mais com-
plexo do mundo. No Brasil, disse,
são necessárias 2.600 horas para
se cumprir obrigações tributá-
rias, quatro vezes mais que na
média da América Latina.

Ao contar com um sistema tri-
butário complexo e com alta
carga de impostos, diz Mintz, o
Brasil está dando “um tiro no
próprio pé”, já que incentiva a
migração dos lucros obtidos pe-
las empresas para outros países
e desestimula os investimentos.
“Quando a alíquota é menor, há
uma compensação de receita,
porque se evita o deslocamento
do lucro para outros países”,
afirmou.

Para Mintz, o Brasil precisa
simplificar sua estrutura, dimi-
nuindo a quantidade de impos-
tos que incidem sobre um mes-
mo produto. “Também é preciso
unificar os impostos federais e
e s t a d u a i s .”

Fazenda reduziu repasses,
mas conta ficou alta
De São Paulo

Apesar do aumento do tom das
críticas de economistas e institui-
ções financeiras à ampliação do
papel dos bancos públicos na eco-
nomia brasileira, o Tesouro Nacio-
nal vem reduzindo os repasses ao
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Social e Econômico
(BNDES) desde 2009. No auge da
crise, foram repassados para o
banco de fomento R$ 100 bilhões.

Em 2010, outros R$ 80 bilhões
foram direcionados pelo Tesouro
para a instituição, diante do au-
mento do papel do banco como
financiador dos “campeões na-
cionais”. Desde então, no entan-
to, as capitalizações da institui-
ção pelo governo vêm diminuin-
do: R$ 50 bilhões em 2011, R$ 45
bilhões no ano passado e R$ 15
bilhões em junho deste ano.

Mansueto Almeida, pesquisa-
dor do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), avalia, no
entanto, que mesmo que os repas-
ses diminuam, os empréstimos ao
BNDES vão deixar uma conta ele-
vada. O diferencial de juros entre a
taxa de captação do Tesouro e a de
empréstimo ao BNDES, por exem-
plo, deve facilmente ficar em R$ 20
bilhões, estima. A equalização dos
juros subsidiados praticados pelo
banco de fomento em linhas como
o PSI também tendem a render
despesa elevada no futuro.

De acordo com o último resul-
tado do BNDES, o banco tem a re-
ceber do Tesouro R$ 12 bilhões
nesta rubrica. Felipe Salto, eco-
nomista da Tendências Consul-
toria, faz crítica semelhante e
lembra que o Tesouro tem atual-
mente crédito de R$ 442 bilhões
com instituições públicas. (TM)

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4, 5 e 6 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A3.
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