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Alguns economistas de dentro e fora do governo têm defendido a tese de que 
o Brasil encontra-se em um novo regime de desenvolvimento, caracterizado 
por uma quebra estrutural - e radical - em relação ao passado. O novo regime 
teria o potencial de proporcionar um acelerado crescimento por um longo 
período, pois as limitações e gargalos do passado teriam sido eliminados. 
 
Os principais pilares do novo regime seriam a baixa taxa de juros e o câmbio 
menos valorizado. A taxa Selic reduzida a 7,25% ao ano, ou 1,5% real, atingiu 
seu piso histórico. O câmbio, controlado em banda informal entre R$ 2,00 e R$ 
2,10, encontra-se 20% acima da média de 2011. A baixa taxa de juros reduziria 
o custo do investimento e o câmbio desvalorizado, bem como várias medidas 
protecionistas, dariam uma maior proteção à indústria nacional. Reforçando a 
redução do custo dos investimentos estariam os financiamentos por bancos 
oficiais a taxas muito abaixo das de mercado, e mesmo negativas em termos 
reais. Finalmente, a desoneração da folha de pagamento de setores escolhidos 
e a redução da tarifa de energia elétrica melhorariam a competitividade da 
indústria. 
 
De acordo com essa visão, a economia brasileira apresentaria dois possíveis 
equilíbrios macroeconômicos: um com juros altos e câmbio valorizado; e outro 
com juros baixos e câmbio desvalorizado. O atual governo teria conseguido a 
proeza de mover o país do primeiro equilíbrio, que não favorecia o 
crescimento, para o segundo, onde o crescimento vicejaria galhardamente. A 
mudança inédita de preços relativos exigiria algum ajuste e adaptação dos 
setores produtivos, o que explicaria o lento crescimento momentâneo e a 
estagnação da taxa de investimento. Como disse um economista próximo ao 
governo, o espírito animal de nossos produtores ainda não está funcionando 
porque o animal estaria trocando de pele. 
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A estagnação atual decorre da sensata decisão de um animal de não entrar na 
floresta devido aos riscos 
 
O diagnóstico da existência de dois equilíbrios possíveis ignora que as 
condições internas e externas mudaram profundamente. Internamente, após 
dez anos de governo de esquerda bem comportado, as antigas bravatas - 
calote da dívida pública, reversão das privatizações, etc. - que provocaram a 
fuga de capitais de 2002, deram lugar à responsabilidade macroeconômica, 
reduzindo a avaliação de risco macroeconômico do país. Externamente, após a 
crise do subprime de 2008, a taxa de juros internacional próxima a zero 
aumentou a disposição dos investidores externos a financiarem o país. Nesse 
novo ambiente, o Brasil logrou acumular US$ 400 bilhões em reservas 
internacionais, sendo metade contrapartida da venda de títulos da dívida 
pública doméstica (denominados em reais!) a investidores externos. As altas 
reservas aumentaram ainda mais a percepção de baixo risco macroeconômico. 
Nesse ambiente favorável inédito, a redução gradual da taxa de juros 
doméstica se deu sem sobressaltos. 
 
Mas juros baixos e câmbio mais competitivo não têm logrado estimular o 
investimento. Para que a taxa de investimento decole e atinja 25% do PIB, 
como sonhado por algumas autoridades, seria necessário um aumento 
significativo da poupança doméstica. É difícil identificar de onde uma poupança 
adicional de 6% a 7% do Produto Interno Bruto (PIB) viria. O consumo das 
famílias cresce a taxas elevadas, estimulado por isenções fiscais. Como os 
gastos correntes do governo aumentam mais rapidamente que do PIB, não se 
vislumbra maior poupança pública no futuro. Quanto à poupança externa, é 
irrealista supor que esta possa financiar um salto dessa magnitude nos 
investimentos. 
 
O diagnóstico oficial esquece que a taxa de juros e o câmbio são apenas dois 
dentre os vários determinantes do investimento, ignorando o custo dos bens de 
capital e os riscos microeconômicos. Como é sabido, há uma forte correlação 
entre investimento e importação de bens de capital, e os custos destes têm 
subido devido às medidas protecionistas recentes e à desvalorização cambial. 
Ao mesmo tempo, como já registrado neste espaço anteriormente, há forte 
evidência de queda recente da eficiência geral da economia, sintoma de 
aumento dos custos e redução do retorno dos investimentos. Quanto ao 
câmbio desvalorizado, está para ser demonstrado que esse tipo de proteção 
será capaz de alavancar o crescimento. Ao contrário, o episódio de mais rápido 
crescimento da produtividade industrial no país se deu depois da liberalização 
comercial dos anos 90, e o país vai hoje em direção oposta. 
 
Do lado dos riscos, há uma maior incerteza microeconômica. Por exemplo, a 
mudança nos contratos do setor de energia elétrica, pouco negociada junto às 
partes interessadas, aponta para a possibilidade de ações semelhantes em 
outros setores regulados. A utilização dos preços da gasolina como política 
anti-inflacionária, bem como a ameaça de escassez de energia, ampliam as 
incertezas. Mesmo em nível macroeconômico, a queda do risco já comentada 



acima dá sinais de que pode ser revertida, como atestam as mudanças no 
regime de metas para a inflação, a contabilidade criativa adotada para se 
cumprir a meta de superávit primário e os sinais de que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal será flexibilizada. Somem-se a isso problemas de 
longa data, como uma estrutura tributária distorcida e a burocracia. 
 
Em suma, não existe um novo regime de desenvolvimento, e o que há de 
aparentemente novo provavelmente não vai gerar o crescimento prometido. A 
estagnação não decorre de uma "troca de pele", de uma adaptação a novos 
tempos, mas da sensata decisão de um animal que se nega a entrar na 
floresta devido aos custos e riscos percebidos, preferindo permanecer no 
seguro campo aberto. 
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