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APRESENTAÇÃO

Neste momento vamos ouvir Laura de Car-

valho, professora doutora de Economia da 

FEA-USP e bolsista de Produtividade em Pes-

quisa do CNPq. Possui doutorado em Economia 

pela New School for Social Research (2012) e 

graduação (2006) e mestrado (2008) em Econo-

mia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Sua pesquisa se concentra nas áreas de macroe-

conomia e desenvolvimento econômico, com 

ênfase na relação entre crescimento econômico 

e distribuição de renda. 

LAURA: Obrigada a vocês pelo convite. Boa 

noite. 

O Brasil teve a ilusão de redistribuir renda 

de forma substancial nos últimos anos. Essa 

impressão se deveu muito à metodologia de 

pesquisa domiciliar do IBGE, que aferia a renda 

do trabalho coletada nos domicílios. Quando se 

faz isso, subestima-se muito a renda dos mais 

ricos no Brasil e em todos os outros países. Mas, 

olhando para os dados do imposto de renda 

liberados pela Receita Federal, eles mostram 

que estávamos subestimando um pouco a desi-

gualdade no Brasil. Esses novos dados, quando 

saíram, revelaram que a desigualdade não caiu 

tanto assim nesta década de 2000, mesmo de 

2006 a 2012, quando tivemos uma redução des-

sa desvantagem.

O que houve foi uma regressão da pressão 

salarial, ou seja, do mercado de trabalho. Os 

trabalhadores que ganham salários menores 

e estão na base, com a atualização, passaram a 

ganhar mais com relação aos trabalhadores que 

ganham um salário médio. Isso foi muito impor-

tante e fez parte de uma dinâmica que envolveu 

o aumento de consumo de coisas, serviços, e 

outros setores que demandam muita mão de 

obra também. Com o aumento do salário deles 

em relação aos demais, ocorreu um processo 

de crescimento, mas o modelo atual continua 

transferindo renda para os mais ricos, no míni-

mo no mesmo patamar dos mais pobres, por-

que, se os mais ricos mantêm sua parcela na 

A TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA OS RICOS

SILVIO: Quero saudar a todos aqui presentes e 

aos internautas que estão nos acompanhando. 

Por que esta iniciativa? Porque estamos 

sofrendo um massacre do pensamento único. 

Todas as políticas que passam a ser implemen-

tadas agora por esse governo golpista são apre-

sentadas como as únicas alternativas, e isso im-

plica que temos de nos acostumar a sofrer para 

podermos sair desse momento de recessão. 

Acreditamos que existem alternativas que não 

punem as maiorias e que elas precisam ser apre-

sentadas à opinião pública numa disputa contra 

o pensamento único neoliberal.  

O tema geral do seminário de hoje é “A 

transferência de renda para os ricos”, com 

foco na questão da desigualdade. Para isso, 

temos a satisfação de contar com um time de 

primeira linha, que nos honra com sua presença.
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renda, quer dizer que eles estão ganhando, no 

mínimo, tanto quanto os demais. 

Quando se olha para o tal colapso ou rombo 

fiscal, há esse mito de que o problema fiscal veio 

de uma gastança. Quando se analisam os dados, 

não é exatamente isso que eles mostram, prin-

cipalmente no primeiro mandato da Dilma. Fica 

muito claro que essa deterioração das contas 

públicas vem por um crescimento menor das 

receitas do governo, e não por um crescimento 

maior das despesas. 

As despesas de governo, no segundo man-

dato de Fernando Henrique Cardoso, cresceram 

3,9%; no primeiro mandato de Lula, 5,2% e, no 

segundo, 4,9%; e, no primeiro mandato de Dil-

ma, 4,2%. Ou seja, no primeiro mandato de Dil-

ma, as despesas cresceram menos do que nos 

dois mandatos de Lula, quando não se falava em 

problema fiscal porque a dívida caía e a econo-

mia crescia; não havia problema nenhum. 

Um dos mitos é que há um inchaço da 

máquina pública, com gasto do funcionalismo 

etc. Quando se analisa, foi um ou outro reajus-

te do salário do funcionalismo, 0,2% de cresci-

mento do gasto federal com o salário dos fun-

cionários públicos, então não houve reajuste 

nesse sentido. 

Despesas sociais, incluindo INSS, aposen-

tadoria e Bolsa Família, cresceram mais do que 

o PIB em quase todo o período desde a déca-

da de 1980. É verdade que as despesas sociais 

vêm crescendo, até por fatores como a forma-

lização do trabalho etc., mas não cresceram 

mais do que antes.

Considerando as receitas totais do governo 

federal, no segundo mandato de Fernando Hen-

rique elas cresceram 6,5%; no primeiro de Lula, 

5,2% e, no segundo, 4,9%; e, no primeiro de Dil-

ma, 2,1%. O nó da questão está na arrecadação 

do governo federal, e não nas despesas. 

E, quando falamos de receita, devemos 

mencionar duas coisas: uma é a dinâmica de 

crescimento, que tem a ver com a queda da 

arrecadação que uma recessão gera; é muito 

difícil você equilibrar as contas públicas sem 

crescimento. A outra coisa são as desonerações, 

uma opção que tem custo estimado em R$ 458 

bilhões até 2018.

Quando se discutem essas desonerações, 

qual é o diagnóstico? O que fez com que o go-

verno tomasse esse tipo de estratégia, sobretu-

do a partir de 2012/2013? Essas desonerações 

foram estendidas para praticamente todos os 

setores da economia; não foi uma política de es-

colha, estratégica. De início, ela começou como 

algo que tinha a ver com política industrial, para 

induzir setores específicos ao crescimento. Mas, 

pelas pressões dos próprios empresários, ra-

pidamente isso acabou sendo estendido para 

todo mundo, não só para indústria e serviços; 

enfim, praticamente todo mundo. 

A ideia era que as desonerações fossem 

um estímulo para o investimento privado. Isso 

se deu em 2011, no início do segundo mandato 

de Dilma, quando se começava a enxergar uma 

desaceleração na economia brasileira. Ela assu-

miu com um ajuste fiscal também muito forte, 

e começou a desaceleração e as tratativas para 

estimular o investimento privado. 

Por que isso não funciona? Se o investimen-

to privado tivesse crescido quanto era espera-

do, isso geraria um retorno em arrecadação e 

não estaríamos aqui falando de desonerações 

fiscais, certo? Não funcionou porque o con-

texto era de recessão ou de desaceleração da 

economia. Nessa situação, qualquer estímulo 

que venha realmente não costuma funcionar 

porque os empresários estão com capacidade 

ociosa, têm máquinas e capacidade produtiva 

que não estão sendo utilizadas... Num momen-

to como esse, pode-se dar a ele o que for de 

isenção, subsídio, que ele não vai investir, vai é 

querer recompor suas margens de lucros. Por 

que vou comprar mais máquinas se tenho um 

monte de máquinas que não estão tendo plena 

utilização? 
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É por isso que as desonerações foram uma 

transferência de renda, principalmente para os 

ricos. Elas se tornaram uma maneira de os em-

presários recomporem lucros que já estavam 

em baixa. Para agravar a situação, essas empre-

sas tinham tomado dívidas, inclusive em dólar, 

naquele ciclo de expansão no qual todo mundo 

queria investir, e, para investir, essas empresas 

tinham de contrair empréstimos. Se o lucro 

não vem e há obrigações financeiras de paga-

mentos de compromissos que essas empresas 

estavam fazendo, ninguém vai contrair novas 

dívidas para investimento. O importante é se 

manter, ir pagando os compromissos já assumi-

dos por essa empresa. 

Nesse sentido, há razões econômicas para 

que aquilo não funcione. Eu discordo da tese 

de que houve um boicote, uma greve de inves-

timentos liderada pelos empresários do país. 

Não acho que houve uma opção dos empre-

sários de não lucrar só para derrubar Dilma. Os 

empresários são ainda mais capitalistas do que 

conservadores. 

Para encerrar, há dois pontos que eu acho 

importante debatermos. 

Essa ideia de redução de imposto de com-

bustível nunca foi da esquerda. Nos Estados 

Unidos, no debate eleitoral atual, é extrema-

mente presente essa discussão sobre reduzir ou 

aumentar impostos e aumentar investimentos. 

Isso é o que está dividindo as plataformas agora 

de Hillary Clinton e Donald Trump.

Esse debate está muito quente, e eu tenho 

lido muita coisa sobre isso. Essa na verdade é 

uma política que gera déficit fiscal e leva à ne-

cessidade de criar novos impostos. Então é mui-

to curioso que o novo governo interino diga que 

o plano A é conter despesa, o plano B é privati-

zar, o plano C é aumentar impostos. 

Diante disso, primeiro é necessário fazer 

uma autocrítica muito forte, porque a presiden-

ta Dilma, no começo de seu segundo mandato, 

declarou que era prioridade cortar despesas e 

impostos – não há dúvida, por razões políticas. 

O segundo ponto, que é curioso, é a identi-

ficação da esquerda ou da direita com esse tipo 

de política. É algo que está na contramão do 

mundo. Aqui vemos economistas conservado-

res reclamando das desonerações e criticando a 

esquerda por fazer esse tipo de política que não 

só não é de esquerda, como é a política que a 

Fiesp queria.

Então é muito importante esta reunião aqui 

hoje. Acho que está claro que nenhuma trans-

ferência de dinheiro para os mais ricos combina 

com uma plataforma progressista. Obrigada. 

 

SILVIO: Quero agradecer a exposição da Lau-

ra e também dar uma boa notícia para vocês. 

Temos mais um parceiro nesta iniciativa, a As-

sociação Brasileira de ONGs, que se incorpora à 

nossa articulação para tornar mais ampla a difu-

são dos debates. Já neste debate ela estimulou 

todas as ONGs filiadas a participarem pela in-

ternet de nossa discussão. Vamos descobrir um 

jeito de receber também as interpelações pela 

internet da próxima vez, para poder interagir 

melhor com aqueles que nos dão o prazer em 

participar pela internet. 

Quero apresentar para vocês agora Bruno 

De Conti, professor do Instituto de Economia 

da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos 

de Conjuntura e Política Econômica (Cecon-Uni-

camp) e colunista do site Brasil Debate e do Jor-

nal do Brasil. Doutor em Economia pela Unicamp 

e pela Universidade Paris 13 (França), foi econo-

mista do BNDES entre 2010 e 2012, pesquisador 

visitante na HTW Berlin (Alemanha) e professor 

visitante na Universidade Paris 13 e na Univer-

sidad Autónoma de Madrid (Espanha). Agora 

vamos ter a oportunidade de ouvi-lo.

BRUNO: Quero em primeiro lugar elogiar a 

iniciativa de vocês, a capacidade de articular 

pessoas para a resistência democrática. Muito 

obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. 
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O que me coube aqui é analisar o tema dos 

juros. Os juros são uma renda essencialmente 

ligada às desigualdades porque são uma renda 

patrimonial. Essa desigualdade, dos que têm 

e dos que não têm, faz essas desigualdades 

aumentarem. E criminalizar os juros serve para 

tentar desatar o próprio crédito, que é absolu-

tamente fundamental para a economia capi-

talista. Ele serve para agilizar a economia e foi 

importante no período recente de formulação 

de políticas anticíclicas. 

Os juros podem contribuir com o aumento 

das desigualdades? Como? Quando um traba-

lhador vai comprar um bem, uma televisão que 

seja, vai estar normalmente comprando e pa-

gando por aquela televisão, mas está pagando 

um preço adicional muitas vezes exorbitante 

também pelo parcelamento da televisão. En-

tão o pagamento dos juros é normal, é sempre 

assim. Agora, o pagamento dos juros no Brasil 

é absolutamente exorbitante se comparado às 

taxas de juros no mundo. Segundo o Banco Cen-

tral, em 2015 o valor médio dos juros praticados 

pelo sistema financeiro foi de 28,4% ao ano no 

Brasil, enquanto na Europa é da ordem de 3% 

a 5% ao ano. No cheque especial, ele chega a 

311% ao ano.

Sobre os juros pagos pela dívida pública, 

tema de que vou tratar, o que se nota é que 

uma parte importante do orçamento do setor 

público é usada para o pagamento do serviço 

da dívida, certamente com um componente de 

transferência de renda para os mais ricos.  

É bom reforçar que a dívida pública não é 

um problema. Ela existe no mundo inteiro, em 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O 

problema no Brasil, mais uma vez, são os juros 

pagos pela dívida pública. 

O Brasil costuma ser o campeão mundial nas 

taxas de juros. Nos anos 1990, tínhamos algo em 

torno de 18% de juros em termos reais anuais. 

Países comparáveis com o Brasil, digamos assim, 

tinham juros muito menores, de 4%, 6%, 8%. 

Ao longo do tempo, por motivos técnicos essas 

taxas foram caindo no mundo todo. E, para en-

frentar a crise financeira internacional, esses ju-

ros são jogados lá embaixo no mundo todo, mas 

no Brasil essa taxa se mantém bastante elevada.

Hoje as taxas de juros são negativas em di-

versos países do mundo; são próximas a zero 

mesmo em países periféricos. E aqui temos algo 

como 6% ou 6,5% de juros reais, então somos 

campeões mundiais também nas taxas de juros. 

Isso significa no fim das contas que compro-

metemos com o pagamento do serviço da dívi-

da pública o que poderia ir para investimento. 

O setor público paga 8% do PIB com os juros da 

dívida pública, o que significa mais ou menos R$ 

500 bilhões ao ano, algo totalmente fora do pa-

drão internacional. E, para vocês terem algumas 

comparações, dados específicos, o Bolsa Família 

consome 0,5% do PIB, e 8,5% do PIB é para o pa-

gamento da dívida pública. 

Evidentemente não há por que esses juros 

serem tão altos. Vivemos num mundo no qual 

o sistema monetário é totalmente assimétrico. 

Hoje, mais do que nunca, os investidores interna-

cionais têm a possibilidade de investir em qual-

quer lugar do planeta em função das aberturas 

comerciais, da tecnologia e das distintas moedas.  

No Paraguai, e até no Chile, talvez consiga-

mos usar o real como moeda, mas fora desse âm-

bito regional ele não é aceito. Esse não é um pro-

blema só brasileiro, ao contrário: há países que 

exigem moedas fortes. As moedas do México e 

do Chile, por exemplo, não são aceitas internacio-

nalmente. Em minha opinião, a taxa de juros no 

Brasil nunca vai ser igual à do dólar, vai ser maior, 

mas o tamanho dessa diferença não se explica. 

Há quem justifique os juros altos pelo risco 

de inadimplência, o que também é bastante 

questionável, principalmente porque a dívida 

pública hoje está em nossa própria moeda, o 

real. Mesmo com relação à dívida externa, o his-

tórico dos brasileiros não é maior do que o de 

outros países. 
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Na França e na Espanha, a dívida pública 

chega a 100%; nos Estados Unidos, a 106%; na 

Grécia, a 180%; e, no Japão, a 250% em relação a 

seu PIB. O Brasil está na casa dos 70%. 

Nos países periféricos, a Argentina tem 

56%; o México, 54%; o Uruguai, 58%; já o Chile 

tem uma taxa bem mais baixa, 12%. E aí vemos 

que nossa inflação é mais alta do que os países 

centrais, mas não é algo exorbitante. Nossa in-

flação esteve abaixo da Argentina, mas também 

de outros países asiáticos. 

Claro que a explicação não precisa ser úni-

ca. Alguns desses componentes de que falei 

podem contribuir, mas eu queria na verdade 

chegar a um componente final e mais político. 

A discussão sobre o orçamento é uma discus-

são política, e não só econômica. Além disso, a 

discussão sobre os juros não é só econômica, é 

também política; é uma discussão de interesses. 

André Singer, num artigo que se tornou 

muito conhecido, “Cutucando a onça com vara 

curta”, menciona algumas frentes de ataque, di-

gamos assim, dos últimos governos que teriam 

sido as possíveis responsáveis pela reação que 

houve e que culminou no golpe. Uma das prin-

cipais medidas que provocaram essa reação foi 

a tentativa de enfrentamento da crise por meio 

da redução das taxas de juros. Aí é a taxa Selic, 

que chegou a 7,25% em 2012. Houve também 

um combate, levado à frente pelos bancos pú-

blicos, pela redução dos spreads bancários, que 

são igualmente exorbitantes. 

Essa redução dos juros Selic e dos juros ban-

cários ao consumidor foram os motivos maiores 

da reação que houve posteriormente, mostran-

do, portanto, como existem interesses por trás 

disso, os quais se tornam na verdade tão mais 

difíceis de enfrentar quanto mais disseminados 

são aqueles que se beneficiam desses juros.  

Hoje o setor industrial se beneficia de um 

ganho financeiro porque tem atividade pro-

dutiva, a fábrica, mas tem também um ganho 

não operacional. No balanço das empresas, isso 

pode ser percebido como um ganho financeiro; 

portanto, um ganho que depende direta ou in-

diretamente desses títulos públicos.

Uma pergunta que se pode colocar ainda é 

até que ponto essa redução da taxa de juros em 

2012 foi benéfica para os setores industriais. Será 

que alguns deles não estavam ganhando com 

esses títulos mais altos?  

Outro grupo que indiretamente se benefi-

cia de alguma forma com esses juros elevados 

são as famílias, com os CDBs da vida e os fundos 

de pensão. No Brasil, estes últimos têm algo 

como 70% de sua carteira em título público. 

Isso mostra que o enfrentamento dos juros 

altos passa por interesses que estão mais dis-

seminados, o que dificulta a tarefa de reduzir a 

taxa Selic. A alegação é que as altas taxas são 

para combater a inflação, mas é evidente que 

servem também para garantir a remuneração 

dos detentores desses títulos públicos. 

De toda forma, por mais que haja trabalha-

dores entre os contemplados por essa remunera-

ção dos títulos públicos, já que existem fundos de 

pensão envolvidos, parece-me que o efeito ma-

joritário é, sim, de aumento das desigualdades.

Segundo Marcio Pochmann, 70% dos juros 

da dívida pública vão para 0,5% da população 

brasileira, o que seria algo como 100 mil pessoas. 

Por fim, há a questão dos círculos viciosos 

estabelecidos por essa realidade brasileira da 

taxa de juros tão elevada. O primeiro, mais óbvio 

e mais importante, é a retroalimentação que se 

estabelece entre esses juros e a própria dívida. 

Não sei se vocês sabem, mas o Banco Cen-

tral tem um trabalho danado para manter a taxa 

de juros tão alta; é um trabalho diário. O Banco 

Central vai ao mercado e enxuga essa liquidez 

por meio das operações compromissadas para 

manter a taxa de juros tão elevada. Cria-se assim 

um segundo círculo vicioso. 

Outro ponto é que o tamanho dos juros tem 

relação indireta com a meta do superávit primá-

rio. No fim das contas, com o tamanho dos juros 



8 9

e a necessidade de manutenção dessa relação 

dívida pública/PIB, cria-se outro círculo vicio-

so também bastante óbvio: uma austeridade 

gera recessão, que gera queda de tributos e de 

arrecadação, que gera mais austeridade e não 

vai resolvendo esse problema da relação com 

a dívida. Esse patamar de juros está na origem 

de diversos dos problemas e das armadilhas da 

economia brasileira. 

Para terminar, há quem diga que houve ten-

tativas e intervenções excessivas por parte do 

Estado, que realmente têm um sentido antime-

ritocrático – falo das cotas, por exemplo. Muita 

gente é contra as cotas e o Bolsa Família porque 

diz que isso não é meritocrático. 

A pergunta que eu deixo então é se existe 

alguma política no Brasil que seja mais antime-

ritocrática do que essa política monetária, que 

faz com que aqueles que detêm patrimônio 

continuem tendo esse patrimônio crescendo 

ad infinitum por meio de uma política de juros 

elevados. Obrigado.

SILVIO:  Vamos agradecer ao Bruno sua exce-

lente intervenção e apresentar Grazielle David. 

Ela é mestre em Saúde Coletiva, especialista em 

Orçamento Público, Direito Sanitário, Biome-

dicina, Avaliação do Orçamento Público e Des-

pesas Públicas com ênfase em saúde, e trabalha 

no Inesc como assessora política com os temas 

análise orçamentária e justiça oficial.

GRAZIELLE: Boa noite. Vivemos um momento 

em que sai equipe econômica, entra equipe 

econômica, e há um discurso único, de que as 

despesas estão fora de controle e de que não 

há nada mais que possamos fazer a não ser cor-

tar despesas. Mas, quando de fato analisamos a 

situação, o orçamento de 1995 para cá, vemos 

que não foi o gasto que cresceu, e sim a receita 

que caiu. 

Do último governo Lula para o primeiro 

governo Dilma, tivemos redução de 50% da 

receita. Apesar de o problema estar na receita, 

o discurso está focado muito na despesa. Então 

vamos dar um pouco de atenção à receita. O 

que aconteceu ali? 

A Laura já falou sobre a questão de juros e 

de desoneração, que são elementos importan-

tíssimos. As desonerações são um importante 

elemento que afetou a receita no governo Dil-

ma. Mas existem outros, que vêm de longa data 

– por exemplo, a questão da sonegação fiscal. 

Há duas formas principais para reduzir o pa-

gamento de impostos, que se fossem pagos ge-

rariam uma melhor receita. A primeira é a elisão 

fiscal. Apesar de ela não ser ilegal, é extrema-

mente imoral. Ela ocorre por meio de um plane-

jamento tributário agressivo que só as grandes 

corporações conseguem fazer. Por quê? Porque, 

para aproveitar as diversas brechas legais exis-

tentes, é preciso ter um conhecimento muito 

elevado. Você paga muito caro por uma con-

sultoria, então habitualmente são as grandes 

corporações, principalmente as multinacionais, 

que realizam esse mecanismo de elisão fiscal. 

Como isso acontece?

Vamos pegar o exemplo do preço de trans-

ferência. Sou uma grande corporação multina-

cional e exploro minério no Brasil. Eu não poderia 

fazer isso em nenhum outro lugar que não fosse 

aqui, afinal de contas, estou pegando minério 

desta terra. Apesar disso, eu vendo meu produ-

to, que é um minério, com preço bem abaixo do 

valor de mercado para uma coligada, uma vincu-

lada minha lá no paraíso fiscal, a um preço bem 

abaixo do mercado, e a partir do paraíso fiscal ela 

revende. Esse mecanismo de subfaturamento do 

preço para a empresa vinculada lança um preço 

bem abaixo do valor de mercado; depois você 

vende por um preço normal, e essa corporação 

está ganhando duas vezes: primeiro no país 

onde ela não pagou o tributo que deveria estar 

pagando, e depois no paraíso fiscal, que é reco-

nhecidamente um local de grande sigilo bancá-

rio e onde não se pagam tributos.
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Fizemos um estudo sobre a Vale, um caso 

bem concreto. Usando um site dos resultados 

financeiros da Vale, observamos que ela estava 

vendendo ferro, que é seu principal minério e 

corresponde a 60% de seu faturamento, a 24% 

do valor de mercado. Qual é o efeito disso? 

Entendo que, quando eles vendem por 

menos, estão pagando menos imposto de ren-

da, menos contribuição sobre o lucro líquido 

e também sobre a Compensação Financeira 

pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), 

que também é um importante tributo sobre 

minérios, uma contribuição federal para ex-

ploração mineral. 

No fim, somando todos esses elementos 

que são impactados pela diminuição do valor 

do produto, a Vale estava pagando 40% a me-

nos do saldo, isso sem falar no imposto de renda 

e na contribuição sobre o lucro líquido.

Além da elisão fiscal, há a sonegação fiscal, 

que de fato é ilegal. Um exemplo clássico de so-

negação fiscal por pessoas físicas é a compra de 

nota fiscal ou de recibos para lançar como gasto 

no imposto de renda. 

Os principais tributos hoje sonegados são 

o IPI, um tributo da indústria, e o imposto de 

renda. O Sindicato dos Procuradores da Fazenda 

fez um grande estudo para saber quanto seria 

essa sonegação fiscal. Eles chegaram a 23,2% da 

arrecadação, o que equivaleu em 2015 a R$ 453 

bilhões, ou seja, 7,7% do PIB. É um valor imenso, 

quatro vezes maior que o déficit dos estados e 

da União em 2015, que foi de R$ 111 bilhões. 

Infelizmente, sempre que falamos no tema 

da sonegação fiscal no país, é extremamente 

comum ouvirmos coisas bastante tristes, que 

são mesmo utilizadas: “Mas também, com essa 

carga tributária alta demais...”, ou então “Com o 

tanto de corrupção que existe aí e tal, tem de ser 

assim mesmo. Quem sonega é um herói!”.  

Só que essas várias afirmações contêm uma 

série de erros. O primeiro que tem de ficar cla-

ro é que sonegação fiscal é crime. É na verdade 

uma irresponsabilidade e um descompromisso 

com o interesse público e com a própria Cons-

tituição Federal. Uma vez que no texto constitu-

cional foi delineado o que é de interesse público, 

que é a garantia de direitos sociais, econômicos, 

ambientais, humanos, por meio das políticas 

públicas, há de se tributar e recolher o tributo. 

Quando você sonega, você está inviabilizando o 

financiamento dessas políticas e a garantia des-

ses direitos, então é inaceitável a manutenção 

dessa recomendação. 

É preciso ficar claro que sonegação fiscal é 

corrupção. Num momento de amplo estímulo 

para debater a corrupção fiscal, não há como 

negar que sonegação é corrupção. A outra 

questão é que a carga tributária brasileira é alta, 

o que também não é muito verdadeiro; ela é ex-

tremamente mal distribuída, mas vou deixar isso 

para o Rodrigo falar. 

Por fim, a sonegação fiscal gera desigual-

dades, porque, quando há sonegação, princi-

palmente de 23%, a única alternativa é aumen-

tar o tributo. E esse argumento gera medo. A 

solução encontrada é sonegar tributos. E qual 

vai ser o comprometimento disso? A renda tri-

butária é extremamente desproporcional; ela 

é muito mais agressiva sobre a classe média do 

que sobre os ricos. A lógica é a seguinte: você 

aumenta porque estão sonegando, mas, como 

acabamos de ver que a sonegação fiscal é pra-

ticada muito mais pelos ricos, que têm capaci-

dade de sonegar, isso aumenta a desigualdade. 

O governo aumenta a carga tributária sobre 

aqueles que já estavam pagando mais mesmo; 

e aqueles que já não pagavam o suficiente, que 

tinham mais, são os que estão sonegando, são 

os que estão evadindo no paraíso fiscal. É uma 

lógica muito perversa. 

Até quando faremos isso? Se pensarmos 

os tributos como um todo, quais conseguimos 

sonegar? Dos nossos tributos, 50% estão no 

consumo. Quem consegue sonegar consumo? 

Você pagou seu arroz e feijão, não vai sonegar 
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aí. Quem vai sonegar é o rico; é ele quem pega 

um imposto que pode manobrar. De fato, a so-

negação amplia as desigualdades tanto fiscais 

como sociais. 

Outro importante fator de desigualdades é 

a dívida ativa da União, que hoje chega a incrível 

R$ 1,5 trilhão. Em 2015, a arrecadação total brasi-

leira de impostos foi de R$ 1,2 trilhão. Então a dí-

vida ativa é maior do que toda arrecadação que 

ocorreu em 2015. O pior de tudo é que a recupe-

ração desses tributos que não foram pagos, que 

estão como dívida ativa, é extremamente lenta. 

Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Na-

cional, responsável por esse controle, somente 

1% da dívida pública é arrecadada normalmen-

te ao ano. Conseguem imaginar? 

O volume de sonegação fiscal normal no 

Brasil está em torno de R$ 450 bilhões ao ano; 

1% retorna. É muito lento esse processo de con-

seguir fazer voltar o dinheiro que está em dívida 

ativa e que foi sonegado. Além disso, atualmen-

te há R$ 252 bilhões que já foram processados 

e julgados, e poderiam ser cobrados hoje. Fala-

mos de um montante gigante que ainda tem de 

ser julgado, avaliado e tudo o mais, mas já temos 

R$ 252 bilhões, que é muito mais do que o valor 

que temos de déficit fiscal. É só ir lá e recolher 

o dinheiro. Por que isso não está acontecendo? 

Não está acontecendo por falta de uma estrutu-

ra tributária que seja capaz de responder a isso; 

falta pessoal, falta estrutura, falta infraestrutura, 

faltam até mesmo contadores para processar 

informações de forma mais adequada. Então 

são questões que dificultam bastante o retorno 

desse dinheiro.

Isso sem falar das tantas operações no Bra-

sil, como a Operação Zelotes, que envolve uma 

série de grandes corporações. Pessoas que são 

da própria indústria são escolhidas por elas para 

revisar os processos delas mesmas. Já pensou, 

você ajudando você? É fácil, não é? 

Fizemos um estudo recente, que ainda vai 

ser divulgado, sobre a questão da corrupção na 

região da Amazônia. Por trás dessa dívida ativa 

dos grandes, dos maiores da região, encontra-

mos uma série de outros crimes, ambientais, 

eleitorais, de grilagem de terra e até assassina-

tos. Então é interessante observar que os gran-

des sonegadores normalmente estão envolvi-

dos em outros crimes também. 

A Vale é uma das dez maiores devedoras 

da dívida ativa da União, chegando a um valor 

de R$ 43 bilhões de débito. Muito desse mon-

tante foi pagamento indevido de imposto de 

renda e sonegação da contribuição sobre o 

lucro líquido. 

Em 1995, durante o governo FHC, foi apro-

vada a Lei n. 9.249, que em seu artigo 34 esta-

beleceu que o pagamento do tributo extinguiria 

a imputação criminal, isto é, eu devo, mas se eu 

pagar não vai acontecer nada comigo, está re-

solvido. Já pensou se fosse assim? O cara rouba 

e aí resolve devolver, então não precisa mais ser 

preso, está resolvido. Na questão tributária, isso 

acontece por causa dessa lei. No momento em 

que isso foi feito, os legisladores, deputados e 

vereadores enviaram mensagens muito claras 

para a sociedade: o crime de sonegação fiscal 

compensa. Ninguém mais seria preso por sone-

gação, já que bastaria pagar o tributo. 

Depois de avaliar esses valores imensos de 

receita em potencial que estão sendo ocultos – 

a sonegação fiscal de R$ 450 bilhões por ano, a 

dívida ativa da União de R$ 1,5 trilhão de mon-

tante, os R$ 252 bilhões que já estão prontos 

para serem colhidos –, ainda sobram os paraí-

sos fiscais e o muito desse dinheiro que chega lá 

sem ser taxado adequadamente. Eu me esqueci 

de falar que o Brasil é o quarto país do mundo 

com mais dinheiro em paraísos fiscais: cerca de 

R$ 1,66 trilhão. 

Depois de avaliarmos tudo isso, chegamos 

a uma conclusão óbvia: se esses valores estives-

sem compondo o orçamento da União, será que 

estaríamos falando tanto de déficit neste mo-

mento? Será que as medidas teriam de ser tão 
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emergenciais, tão desesperadoras, a ponto de 

apresentarem uma proposta como a PEC 241, 

que praticamente prevê extinguir o financia-

mento adequado dos direitos? 

Ao que parece, a intenção é mudar a so-

ciedade, o modelo de Estado, a Constituição; é 

destruir o princípio da solidariedade, da fraterni-

dade, a lei de direitos e as políticas públicas. É o 

que está por trás de tudo isso. Não é matemáti-

ca, como o ministro afirmou em uma entrevista 

hoje; é ideologia.

SILVIO: Muito obrigado, Grazielle. Conciso, con-

tundente, muito bom. Vou apresentar nosso 

último orador, não menos importante: Rodrigo 

Orair possui graduação em Ciências Econômi-

cas pela Universidade Federal de Minas Gerais, 

mestrado em Teoria Econômica pela Unicamp, 

tem experiência na área de economia, área de 

estudos e finanças públicas, desenvolvimento 

econômico e distribuição de renda, e é pesqui-

sador do Ipea e do International Policy Centre 

for Inclusive Growth (IPC-IG).

RODRIGO: Obrigado. Boa noite a todos. Quero 

agradecer muito aos organizadores, é um gran-

de prazer e oportunidade participar desta dis-

cussão fiscal com esses excelentes economistas 

e pesquisadores. 

Vou falar um pouco da questão da tributa-

ção. A essência do argumento vai ser baseada 

no artigo “O paraíso dos super-ricos”, publicado 

no Le Monde Diplomatique Brasil. 

Por que o Brasil é o paraíso dos super-ricos? 

Por três coisas que o fazem muito bom para os 

super-ricos: taxa de juros sem paralelo; isenção 

de lucros e dividendos (o cidadão que vive de 

dividendos não paga imposto); aplicações finan-

ceiras com alíquotas de impostos muito baixas 

(15% a 20%), enquanto o salário paga até 27,5%. 

Por isso aqui é o paraíso para os super-ricos. 

De onde vem essa discussão? No plano inter-

nacional, ela foi retomada recentemente com a 

obra de Thomas Piketty e outros, que abordaram 

o crescimento da desigualdade no século XX.  

Até então, os estudos sobre distribuição de 

renda ficavam falando das pesquisas domicilia-

res, que iam na casa das pessoas e perguntavam: 

“Quanto você ganha?”. Qual é a limitação dessa 

pesquisa? Ela não capta a renda do capital. Não 

vou entrar no detalhe, mas estamos analisando 

distribuição de renda sem pegar os super-ricos, 

os milionários. As pesquisas domiciliares fazem 

o estudo da renda dos trabalhadores e benefi-

ciários da Previdência; não pegam os ricos. 

As análises baseadas na declaração dos 

impostos de renda, essas séries estatísticas 

verificadas nos países desenvolvidos, Estados 

Unidos, Inglaterra, França etc., mostram uma 

tendência de concentração da renda e da pro-

priedade praticamente sem paralelo no século 

XX; mostram que não somente a desigualdade 

é muito maior que se achava, mas também au-

mentou ao longo do século XX. 

Aumentou porque o rendimento do capital 

é sistematicamente mais alto do que a taxa de 

crescimento do fluxo de produção. O que quer 

dizer isso? Que quem nasce rico termina muito 

bem; o filho dele nasce muito rico, extremante 

rico, e assim sucessivamente. 

A ideia é a seguinte: com esse crescimento 

muito rápido da riqueza dos mais ricos, minam-

-se as bases do sistema democrático, que é a 

ideia de mérito, esforço, de conquistar melho-

res condições.  

Temos de tributar a herança e os mais ricos. 

De 2008 para cá, 21 dos 34 países da Organiza-

ção para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) tiveram pedido de conso-

lidação fiscal com algum tipo de ampliação da 

tributação sobre os mais ricos. Não é só uma ins-

trução teórica de economista, é uma discussão 

prática. Vários países estão fazendo isso. 

Só para dar um exemplo, Obama fez um 

plano de consolidação fiscal em 2013. Bush filho 

tinha reduzido a alíquota de imposto de dividen-
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dos e as alíquotas no imposto de renda para os 

mais ricos. Obama poderia renovar ou não isso. 

Qual foi a decisão dele? Retomar essa alíquota 

sobre os mais ricos, manter as alíquotas baixas 

para a classe média e ampliar as deduções para 

os mais pobres. Por que ele fez isso? Porque quer 

um ajuste fiscal que incida sobre o futuro, e não 

que os mais pobres sejam os mais castigados. 

Todo mundo está fazendo consolidação 

fiscal. Um dos poucos lugares onde não se toca 

nesse tema é o Brasil. Coincidência ou não, em 

2015 a Receita Federal soltou a informação mais 

detalhada do imposto de renda. Isso permite ver 

qual é a renda dos 70 mil brasileiros mais ricos. 

Confesso que na primeira vez que tive aces-

so a esses dados fiquei completamente desnor-

teado. Realmente é impactante.

A concentração de renda no topo do Brasil 

não tem paralelo com nenhum dos dados dispo-

níveis na base de dados de vários países. O um 

milésimo mais rico do Brasil, 70 mil pessoas, uma 

população que cabe dentro de um estádio de fu-

tebol, concentra 8% da renda nacional das famí-

lias. Na Colômbia, concentra 5,4% e, nos países 

desenvolvidos, não chega a 2%. Segundo dado 

que impacta: os super-ricos no Brasil pagam me-

nos imposto em proporção de sua renda do que 

as classes intermediárias dos declarantes. 

As alíquotas de imposto de renda sobre salá-

rios vão até 27,5%; para as aplicações financeiras, 

vão de 15% a 20%. O que isso significa? Onde 

estão concentradas as aplicações financeiras e os 

dividendos? No topo. Vou dar um exemplo práti-

co: dois terços da renda desses 70 mil milionários 

– pessoas com renda superior a R$ 1,3 milhão por 

ano e renda média de R$ 4 milhões – são isentos 

de imposto e um quarto é formado principal-

mente por aplicações financeiras, das quais se 

deduzem 16% a 17% de imposto. 

Somos um país de renda média muito de-

sigual. Um cidadão de classe média paga até 

27,5% de imposto sobre seu salário. Até no ex-

trato intermediário – a população que recebe 

entre R$ 70 mil e R$ 300 mil reais por ano, que 

é um salário alto –, paga-se em média 12% so-

bre o total da renda (obviamente se conseguem 

deduções). Mas, depois que se chega a 12% de 

pagamento de impostos, a média começa a cair: 

o milionário paga 6%, menos de 7% de imposto, 

porque, à medida que se caminha para o topo 

da pirâmide, o peso dos rendimentos isentos vai 

ficando muito grande. 

Qual é a principal distorção? Dois terços 

dos rendimentos deles são isentos. Lucros e 

dividendos são isentos no Brasil. Qual é a justi-

ficativa para isso? Na tributação, já se pagou o 

imposto da pessoa jurídica. O que aconteceu? 

Você está confundindo empresa com gente; 

pessoa física com pessoa jurídica. A Microsoft 

é uma coisa; Bill Gates é outra. A Petrobras é 

uma coisa; o acionista da Petrobras é outra. 

Quase todos os países do mundo possuem o 

chamado sistema fácil de tributação, em que 

se tem muito lucro na empresa, o lucro que 

tem de distribuir. 

Até 2008, dos 34 países da OCDE, quatro de-

les também haviam isentado completamente, 

como o Brasil: Grécia, Estônia, Espanha e Méxi-

co. Todo mundo voltou atrás, menos a Estônia. 

Então hoje o Brasil é equiparado com a Estônia. 

Não quero desmerecer a Estônia, mas é um país 

muito pequeno, tem a população de Goiânia, 2 

milhões de habitantes, e uma série de questões 

históricas. O ponto é que todo mundo tributa, 

tem o sistema de tributação para não ficar muito 

pesado. Nos países desenvolvidos, há alíquota 

de imposto de renda de pessoa física de 50% e 

tributa-se 20% na empresa.  

Normalmente é um imposto progressivo, 

porque o trabalhador que tem ações da Vale 

do Rio Doce ou da Petrobras e recebe mil reais 

de dividendos por ano é isento aqui no nosso 

sistema, e um milionário que vive dessa renda 

também é isento. É uma situação complicada.

Vou dar uns exemplos para mostrar como 

funciona. O cidadão que paga zero de impos-
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to, que é dono de uma empresa, dono de uma 

construtora, o que faz? Como ele é dono, ele 

tem duas fontes de renda: uma é o dividendo 

que distribui para si, que é a regra da proprie-

dade. É a mesma coisa que ter uma casa e re-

ceber aluguel; é pela propriedade, e não pelo 

trabalho que se está fazendo lá. Como ele está 

atendendo a empresa, também pode receber 

um pagamento chamado pró-labore. O que 

esse cara faz? Ele estabelece seu pró-labore no 

mínimo possível, um salário mínimo. O cidadão 

é milionário, um salário mínimo por quê? Por-

que ele não vai pagar imposto. Simplesmente 

estabelece isso, coloca a contribuição previden-

ciária, porque, mesmo sendo rico, ele não quer 

abrir mão da aposentadoria, mesmo que seja 

um salário mínimo depois. Então ele registra um 

salário mínimo, paga contribuição previdenciá-

ria por quinze4 anos e redistribui todo o resto 

como lucros e dividendos. No final, a renda dele 

paga pouquíssimo imposto de renda.

E não para por aí. Existe outro fenômeno 

que ocorre com grandes jornalistas e esportis-

tas, por exemplo, que recebem R$ 1 milhão por 

mês. Eles criam um CNPJ, uma empresa, na qual 

pagam de 15% a 20% de imposto total. Se fos-

sem pessoas físicas, pagariam até 27,5%. 

Pois bem, e aí vem a discussão de quem 

paga o pato. Quando falo de pagar o pato, o que 

estou querendo dizer? 

Todo esse discurso de que se paga muito im-

posto no Brasil quer chamar atenção. Pois bem, 

esses senhores, os milionários brasileiros, não 

pagam muito imposto. Na verdade, pagamos 

pouco imposto de renda. A média da pessoa fí-

sica, nos países desenvolvidos, é três vezes maior. 

Nosso sistema é muito regressivo. Metade 

da receita pública é de tributos sobre bens e 

serviços, esses que estão embutidos nos bens. 

Quando vou comprar um saco de arroz no super-

mercado, esse tributo está embutido ali no preço. 

Mas quem é que consome a maior parte de sua 

renda? Os mais pobres, porque eles têm de suprir 

as carências mais básicas, então acabam consu-

mindo proporcionalmente mais sua renda, por-

tanto, pagando mais imposto em prol de sua ren-

da, diferentemente dos ricos, que têm poupança. 

Esse sistema onera os mais pobres, e, quan-

do você vem com o discurso de quem vai pagar 

o pato, na realidade é como canalizar a insatis-

fação da sociedade para defender aqueles que 

não pagam impostos; canalizar a raiva de quem 

paga para defender seu status. E é esse tipo de 

coisa que defendemos que precisa mudar.

Como chegamos a essa situação? Nos anos 

1980 houve uma reorientação da tributação em 

favor do capital. Isso gerou crescimento econô-

mico e uma concentração brutal da renda e da 

propriedade no mundo, não só no Brasil. 

O engraçado é que Reagan tentou fazer 

uma reforma da política tributária da pessoa físi-

ca e não conseguiu fazer como queria. Em 1995, 

Bush pai tentou fazer uma reforma para isentar 

dividendos nos Estados Unidos e não conseguiu. 

A reforma de Fernando Henrique Cardoso é mui-

to parecida, e ele conseguiu aprovar a isenção de 

impostos sobre lucros e dividendos em 1997. 

De 2008 para cá, como eu disse, a maior 

parte dos países desenvolvidos está promoven-

do medidas para tributar os mais ricos, mas no 

Brasil não há discussão alguma. 

Um ponto muito interessante, uma refe-

rência um tanto progressista, foi a reforma do 

Chile, onde, em 2011/2012 houve aquela revolta 

dos estudantes que exigiram uma reforma para 

financiar seu novo modelo nacional de educa-

ção. A presidente Bachelet, na época e durante a 

eleição, propôs fazer uma reforma para tributar 

os ricos e reformar e financiar a educação. A pro-

posta veio das ruas, entrou nas urnas, ganhou e 

foi implementada em 2013. 

Já no Brasil estamos totalmente deslocados 

da importância dessa nova orientação nas polí-

ticas tributárias. Enquanto lá se discutem essas 

coisas, aqui encontramos um grande inimigo de 

tudo, responsável por tudo, que é o governo PT.  
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SILVIO: Obrigado, Rodrigo. Vamos abrir um diá-

logo entre vocês e nossos expositores. Antes de 

fazer isso, eu queria lembrar um artigo do Amir 

Khair em que ele sinaliza que existem alternati-

vas muito consistentes disponíveis para reduzir 

a dívida pública. Ele faz menção a um estudo do 

Banco Mundial que diz que o Brasil só precisa 

ter US$ 150 bilhões, e não US$ 350 bilhões, de 

reservas para se garantir contra os ataques espe-

culativos. Isso liberaria cerca de R$ 640 bilhões e 

aliviaria significativamente o pagamento do ser-

viço da dívida. Ele afirma também que a Caixa 

Econômica Federal tem R$ 1 trilhão parados que 

podiam entrar também nesse aumento de liqui-

dez do sistema. Não vou me adiantar, só estou 

sinalizando que há outro olhar mostrando que 

o tamanho da encrenca podia ser muito menor. 

Convido vocês a se manifestarem para que co-

mecemos o debate.

FAGNANI: Eu queria fazer uma pergunta para 

os dois. Não existe uma coisa doente no debate 

econômico quando toda a questão é que as des-

pesas sociais crescem 4% ao ano e as despesas 

com juros, com a dívida pública, crescem 2% ao 

mês há mais de 20 anos? 

Não consigo entender essa questão. A dívi-

da em 1998 era de R$ 700 bilhões; no começo de 

2014, era de R$ 2 trilhões; agora são R$ 3 trilhões. 

Ela cresce 2% ao mês e não há nada errado nisso?

SILVIO: Vamos acumular algumas questões 

para depois passarmos para a mesa.  

RICARDO: Essas medidas, como o aumento dos 

juros da Selic para combate à inflação, precisam 

ser questionadas. Sabemos que a inflação de-

pende das questões sazonais na agricultura, da 

evolução do preço das commodities internacio-

nais, do setor de serviços. Incidir sobre o câmbio 

e manter a Selic nas alturas só pega qualquer 

coisa por volta de 30% do total que pode ser 

impactado.

Os juros nas alturas são uma imposição do 

sistema financeiro que tem tal poder que con-

segue impor essas taxas, pega também o setor 

industrial, que também se beneficia de juros. 

Acho que valeria a pena aprofundar um pouco 

mais esse porquê. Não está redondo isso, acho 

que ainda não chegamos ao ponto.

EVARISTO: Boa noite a todos e a todas. Vou fa-

lar um pouco sobre juros. Os juros no Brasil são 

um elemento de extorsão de renda, uma forma 

de tirar do povo brasileiro. Do lado público, há 

toda uma tributação indireta. Quanto mais rica 

a pessoa é, menos da renda ela paga de impos-

tos, e, quanto mais pobre ela é, mais paga de im-

postos. A pessoa que ganha um ou dois salários 

mínimos paga cerca de 40%, 50% de impostos. 

Uma pessoa de classe média paga 27%, e os 

mais ricos, os super-ricos, pagam 6%. Então é 

uma forma de extorsão. 

Eu estava vendo no site do Santander que 

os juros na Espanha são de 3% ao ano. Aqui 

você tem o cartão de crédito, o cheque especial 

está acima de 300%, chegou a 400% ao ano. 

Na época da privatização dos bancos esta-

tais, eu lembro que eles venderam, privatizaram, 

dizendo que iam trazer bancos estrangeiros 

para o Brasil para que estes trouxessem a taxa 

de juros do exterior. Mas, pelo contrário, eles 

chegaram aqui e se acomodaram.

Essa coisa surrealista eu acho inaceitável. É 

preciso fazer uma campanha com o povo bra-

sileiro, porque é uma questão de poder. Vejam 

os comentaristas nas rádios e televisões diaria-

mente: são funcionários desse tipo de pensa-

mento, é um trabalho ideológico, um trabalho 

de força e poder com o uso do instrumento 

para fazer isso.

QUESTÕES 
DA PLANÁRIA



16

Aqui no Brasil, o Santander, do qual sou 

cliente, cobra 15% ao mês. Isso é um roubo. Não 

existe banco no Brasil, e sim um sistema de agio-

tagem. Não é um sistema financeiro nacional. Eu 

dei aula de Administração Financeira, sei como 

isso acontece.  

Outra questão é do custeio/investimento. 

Os neoliberais trabalham o custeio como gasto, 

o que deve ser contido, reduzido, é a pior força 

do mundo, e o investimento, investimento sim. 

Se você monta um hospital, tem de ter investi-

mento, tem de ter um custeio, contratar médico, 

equipamento, pagar as contas de energia, de 

água e tudo o mais, mas não pode porque é cus-

teio. Então acho que vivemos no Brasil hoje um 

momento totalmente surreal.

SILVIO: Antes de você tomar a palavra, quero 

dizer que há uma pergunta que veio da Internet, 

pelo Facebook. O que vem primeiro: a queda 

das taxas de juros ou o aumento da dívida pú-

blica? E queria fazer uma observação: especifi-

camente sobre esse tema dos juros, existe um 

estudo muito bem-feito, muito profundo, do 

professor Ladislau Dowbor, que pode ser en-

contrado no site dele. 

FELIPE: Boa noite. Meu nome é Felipe. Acho 

essa questão dos juros a mais escandalosa no 

Brasil. É preciso discuti-la imediatamente. 

Temos um conjunto de diagnósticos sobre 

a atual recessão pela qual o Brasil passa, mas o 

que me chama atenção é que o diagnóstico que 

forma a narrativa hegemônica, a vencedora, é 

pelo excesso de gastos. O governo Dilma gastou 

demais com despesas primárias, e isso seria a 

causa de todos os males, justificaria a recessão 

etc. Isso está em todos os lugares, é o pensa-

mento do atual governo ilegítimo. Se você pe-

gar o documento assinado por Henrique Mei-

relles e por Dyogo de Oliveira, a PEC 241, está lá 

o diagnóstico de que houve uma gastança com 

as despesas primárias do Estado, e aquela histó-

ria da falta de confiança, essa é a narrativa he-

gemônica, vencedora. Ela me parece inspirada 

na ideia da contração fiscal expansionista, essa 

coisa superestranha. Isso se tornou um discurso 

político hegemônico, a narrativa está nos gran-

des jornais o tempo todo. Segundo ela, com a 

estabilização dos gastos haveria uma retomada 

da confiança dos agentes econômicos. 

Minha pergunta é para a mesa. Eu queria 

entender como é possível que uma narrativa 

tão pouco convincente, que não me parece ter 

tanto respaldo nos dados, pega. De que preci-

sa haver um corte de gastos e a retomada das 

expectativas. 

SILVIO: Vamos fazer uma rodada agora e devol-

ver a palavra para a mesa.

LAURA: É fundamental a pergunta do Ricardo, 

sobre o porquê de termos essas taxas de juros 

altas e qual é a solução, se é apenas chegar lá e 

baixar na marra ou não.  

Esse é um ponto de divergência dentro do 

nosso campo e algo bastante delicado, inclusive 

quando olhamos para trás e tentamos traçar essa 

crise, pelo menos a crise política desde o início. 

O diagnóstico de André Singer, no artigo “Cutu-

cando a onça com vara curta”, é uma boa pista. 

A questão é como interpretar os interesses 

do mercado financeiro ao ver reduzida a taxa 

de juros e os spreads que os bancos públicos co-

bram. Dentro desse diagnóstico está embutida 

a ideia de que a área de juros é essa coisa que 

não depende nada de fundamentos da econo-

mia e que você pode baixar, e isso não teria ne-

nhum tipo de repercussão. 

Há uma dificuldade enorme de explicar 

esse diferencial das taxas brasileiras em relação 

a outros países por qualquer um desses fatores 

ou mesmo pela soma deles. A outra questão 

é que, dado o patamar em que a taxa de juros 

está, reduzi-la não terá um impacto sobre a in-

flação? Por que não é verdade? 
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Existe uma relação muito grande entre taxa 

de juros e taxa de câmbio. Taxa de câmbio é o 

valor do dólar. A taxa de juros, quanto mais alta, 

mais atrai investidores estrangeiros para o país. 

A taxa de juros alta é uma maneira de fazer com 

que haja demanda por reais e que o dólar se 

mantenha baixo por um longo tempo. 

Desde que o Brasil abandonou o sistema 

de câmbio fixo, em 1999, mantivemos uma taxa 

fixa de câmbio entre real e dólar durante algum 

tempo. Para manter essa taxa era preciso prati-

car taxas de juros elevadíssimas, porque era ne-

cessário garantir que isso ia atrair dólar suficien-

te para dentro do país. 

Então, quando abandonamos isso, reduzi-

mos bastante a taxa de juros, que caiu gradual-

mente a partir de 1999 e ainda mais rapidamen-

te durante os anos Lula. Houve uma redução da 

taxa de juros, ainda que não seja aquela redução 

trágica, como a do primeiro mandato de Dilma. 

A taxa de juros cai aos poucos, enquanto a infla-

ção é mantida sob controle, enquanto a dívida 

pública é reduzida, enfim, de alguma maneira 

funcionou ali. Funcionou melhor do que no 

governo de Dilma, em que houve uma redução 

muito drástica da taxa de juros, que depois se 

reverteu e não se sustentou porque a inflação 

acelerou e aumentaram as pressões para um 

aumento da taxa de juros. O Banco Central co-

meçou a aumentar muito rápido logo depois. O 

fato é que, se se reduz muito rápido, acaba-se 

tendo uma desvalorização do câmbio; o dólar 

sobe e torna mais caros os produtos importa-

dos no país, o que tem um efeito sobre os pre-

ços. Então tem um efeito inflacionário reduzir a 

taxa de juros.

Não é verdade que toda taxa de juros e 

toda inflação é de preços administrados. O dó-

lar subiu para o Brasil desde 1999, e a inflação 

ou ficou no teto da meta, ou superou o teto da 

meta. A única exceção foi 2009, que teve uma 

crise cambial junto com uma recessão enorme. 

Temos um problema: há um patamar alto, mas 

reduções muito rápidas nesse patamar alto ge-

ram inflação. 

Há uma inflação de custo; não é algo que 

tem a ver com o desemprego ou não, vem in-

clusive de uma estrutura da economia brasileira 

que ainda está muito indexada, tem contratos 

indexados. Se se abaixa a taxa de juros, isso não 

tem nenhum efeito sobre a economia? Gente, 

qual é a solução? 

Temos de discutir algo que hoje em dia está 

cada vez mais possível de discutir, o FMI tem re-

latório sobre isso, que é o controle de capitais 

financeiros. Como se faz para evitar essa espe-

culação tão forte com o real? 

Há um livro recente de Pedro Rossi sobre 

política e taxa de câmbio no Brasil em que ele 

mostra uma série de lições que são observadas 

em outros mercados. Precisamos regular esse 

mercado. 

Vai ficando muito claro que se trata de uma 

escolha política. O que está acontecendo com 

nossa democracia talvez vincule todo este de-

bate nosso. 

O Banco Central agora quer deixar explí-

cito. A ata do Copom é toda diferente, muda o 

formato, muda uma série de coisas. Uma delas 

é que eles estão aguardando as aprovações das 

reformas estruturais de longo prazo, como a da 

Previdência, para que a disposição para investir 

dos agentes melhore, aí sim poderão pensar em 

reduzir as taxas de juros. 

Na prática, ao manter a taxa de juros, o go-

verno está elevando a taxa de juros real, porque 

reconhecemos que a inflação cai. 

Ao declarar que está esperando as reformas 

passarem no Congresso para baixar a taxa de ju-

ros, o Banco Central torna evidente sua postura 

política, de luta política, de briga interna mesmo 

dentro do governo. 

Toda ideia de autonomia técnica do Banco 

Central, da taxa de juros, isso tudo foi embora, 

porque essas propostas, se fossem aprovadas, 

não garantiriam a melhora da situação fiscal. 
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As propostas de ajuste, na verdade, têm a 

ver com o crescimento de despesas; não têm 

nada a ver com receita, não indicam nada sobre 

o que vai acontecer com o crescimento. Então 

elas não garantem uma estabilidade da dívida 

pública, porque esta depende de muitas outras 

coisas, inclusive da taxa de juros.

Como a inflação está caindo, vai haver cres-

cimento das despesas ainda por alguns anos, 

até a inflação se estabilizar. Então as reformas 

estruturais não têm nada a ver com a situação 

fiscal; é algo ideológico, de natureza que não 

vamos discutir aqui sobre o tamanho do Estado 

na economia, sobre os bens públicos universais, 

mas não é algo que tenha dano fiscal. 

Eles estão condicionando a elevação das 

taxas de juros a isso. Isso é a demonstração do 

caráter político como nunca houve. Nunca na 

história deste país foi tão óbvio o caráter polí-

tico da visão do Banco Central, e isso foi come-

morado pelos analistas, justamente porque foi 

“durão” – olha aí, está pressionando o governo 

a fazer, está pressionando o Congresso a fazer, 

está dando uma justificativa para que o governo 

consiga falar e aprovar as propostas, porque no 

fundo está condicionado a isso. 

Agora, a política é evidente. A ata é instru-

mento de política, de luta interna, utilizada não 

só pelo Ministério da Fazenda, mas também 

pelo Banco Central. Acho que responde a um 

monte de outras perguntas.

BRUNO: Além de subir e descer de forma frené-

tica o câmbio no Brasil, o que serve aos especu-

ladores, só aqui se mantêm os juros maiores que 

em outros lugares.

A transmissão geral dos preços, como a 

Laura mencionou, é muito grande. O aluguel 

de vocês, por exemplo, muito provavelmente 

está indexado pelo IGPM, ou seja, se o dólar está 

subindo, o aluguel de vocês, que não tem nada 

a ver, vai subir também, e assim por diante. Há 

também essa transmissão do dólar para os pre-

ços internos. Quem está de olho nas políticas 

cambiais no fim das contas? 

Existe outra coisa interessante também: a 

volatilidade dos preços internos. Numa situação 

hipotética de começarmos o ano com o câmbio 

a R$ 3 por dólar, por exemplo, e terminarmos 

em R$ 3, mas tendo ele subido a R$ 4 e desci-

do a R$ 3, verificamos que, na subida, ele gera 

inflação. Então, quando ele sobe, a transmissão 

dessa subida do câmbio para os preços é maior; 

quando ele cai, as empresas simplesmente au-

mentam ao invés de baixar os preços outra vez, 

porque, se ela subiu o preço, pode baixar. Então, 

mesmo que fosse uma volatilidade em torno de 

um patamar, ainda assim ela já seria nociva da 

perspectiva inflacionária. 

Olhando nos últimos quinze anos os exer-

cícios da política monetária e da tentativa de 

controle da inflação, o câmbio de 2004 a 2008 

só cai. Vai caindo gradualmente, mas vai cain-

do o tempo todo e se estabiliza. É um método 

contra a inflação. A queda do câmbio favoreceu 

o aumento do poder de compra nesse período. 

Outra tentativa distinta foi jogar esse câmbio 

para cima e segurar os preços pelos preços ad-

ministrados, em vez de usar o câmbio. 

LAURA: Os salários, em momentos em que a 

economia está se expandindo, ou seja, em mo-

mentos em que há demanda, expansão, cresci-

mento de fato, tendem a subir mais rápido por-

que há menos gente desempregada. Com isso, 

essas pessoas que estão no mercado de traba-

lho são capazes de negociar melhores acordos 

salariais, aumentar o salário etc.

Estávamos indo bem nos anos de 2006 a 

2011, 2012. A inflação de serviços era maior, mas 

tinha tudo a ver com a redistribuição da renda; 

era uma inflação do bem porque vinha do au-

mento dos salários desses trabalhadores pouco 

qualificados, salário de trabalhador doméstico, 

de cabelereiro, restaurante. Eram preços de 

serviços que estavam subindo porque esses ser-
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viços demandavam muita mão de obra, cujos 

salários estavam crescendo em relação aos salá-

rios dos demais, subindo mais do que os outros 

preços da economia. 

Então eles estavam ampliando o poder de 

compra, o que tinha, sim, a ver com desem-

prego baixo, principalmente com desemprego 

desses trabalhadores que antes estavam excluí-

dos do mercado de trabalho ou com um salário 

muito baixo. 

A partir de 2012 começaram a falar de infla-

ção cambial, quando você tem justamente essa 

política mudando, o dólar subiu muito rápido 

e isso é repassado para preço. Posteriormente, 

agora já ano passado, é uma inflação inteira do 

reajuste desses preços administrados que foram 

feitos de forma brusca, súbita, desnecessaria-

mente rápida. O [ex-ministro] Joaquim Levy 

poderia ter reajustado aos poucos esses preços, 

mas fez isso de uma vez, o que acelerou a infla-

ção e gerou o pior cenário possível. O que há de 

claro hoje é que não há excesso de demanda 

com os salários sem crescer, caindo em termos 

reais, caindo o poder de compra dos salários, 

tudo aumentando, todo esse processo que 

aconteceu sendo revertido. O desemprego e a 

desigualdade estão quase no nível de 2003. O 

turista, nós já perdemos, agora não dá mais para 

falar em nada próximo de inflação de demanda 

ou de aquecimento do mercado de trabalho. 

É claramente via taxa de câmbio o que está 

acontecendo, ajudando a segurar o dólar. Tam-

bém foi crucial a mudança enorme na conjun-

tura internacional. O período anterior era de 

aumento do preço das commodities, petróleo, 

minério etc. Nesses períodos em que há aumen-

to de commodities entra muito dinheiro no país 

e tende a haver especulação no mercado de 

futuros; o dólar tende a abaixar muito, nos paí-

ses emergentes todos, não só no Brasil. Então 

são períodos em que uma taxa de juros menor 

consegue conviver com uma inflação mais bai-

xa. Não é à toa que Lula conseguiu reduzir a taxa 

de juros gradualmente; foi fácil, estava entrando 

capital estrangeiro, estava havendo especula-

ção com o real. Tudo isso se rompeu em 2012. 

Com a reversão desses preços, começou um ci-

clo contrário. Aí a coisa fica mais difícil.

Nessa situação, Dilma abaixou os juros, o 

que realmente não poderia dar certo. Deixar a 

inflação subir é impraticável. E a inflação mais 

alta não é um problema só para o setor finan-

ceiro, mas para a população. Ninguém aqui é a 

favor de inflação mais alta, ainda mais esse tipo 

de inflação. Aí houve uma coisa equivocada por-

que não dava para prever o que iria acontecer 

com o preço das commodities; mas ela foi equi-

vocada também por uma falha de diagnóstico, 

de que deveríamos abrir mão de investimento 

público, segurar o fiscal; havia um aquecimento 

forte demais, tínhamos de segurar, fazer o ajuste 

fiscal que ela fez em 2011.

SILVIO: Muito obrigado a todos. Agradecemos 

aos internautas que nos acompanharam, agra-

decemos a vocês que estão aqui com a gente. 

Este material vai ser disponibilizado no YouTu-

be e transformado em caderno com as falas de 

todos editadas. Todo o material deste ciclo de 

seminários Governo sem Voto fica à disposição 

nas páginas da Plataforma de Políticas Sociais e 

do Le Monde Diplomatique Brasil. Obrigado. 
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