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 Muito possivelmente a melhor forma de projetarmos o futuro seja entender o presente. 

Neste sentido, a situação atual não deixa dúvidas que o Brasil enfrenta um momento bastante 

delicado com inúmeras fragilidades nos campos político e econômico. Ademais, o ambiente 

internacional, como correta e amplamente prognosticado, tem se tornado cada vez mais 

desafiador para os mercados emergentes. Foi com este cenário que, apenas seis meses atrás, 

boa parte dos economistas e o mercado financeiro projetavam – com alguma parcimônia nos 

números, é certo – um futuro muito mais promissor para o Brasil do que hoje. Em tão curto espaço 

de tempo, o que deu errado? Quais variáveis foram negligenciadas? O que mudou tanto? Como o 

investidor, em especial o externo, pode acreditar no país? E mais, o que esperar daqui adiante e 

como a equipe econômica poderia e deveria agir em sua política econômica? 

 Embora as fragilidades que nos acometem fossem/são conhecidas, as probabilidades 

atribuídas a um cenário menos otimista foram não somente antecipadas, mas também 

intensificadas. O estopim, desta vez, foi provocado (como o exemplo do orçamento deficitário para 

o ano de 2016 encaminhado pelo então Ministro do Planejamento Nelson Barbosa em 2015 e a 

consequente aceleração do downgrade do Brasil) pela greve dos caminhoneiros e a 

impressionante inabilidade governamental de lidar com o fato. Esta (e a anterior) brutal 

incompetência de coordenar e gerenciar a crise (que poderia ter sido momentânea) deflagrou toda 

sorte de especulações, contaminou setores até então “adormecidos”, e colocou em xeque todo um 

sequenciamento de expectativas fundamentais àquele cenário do início de 2018. Isto não estava, 

definitivamente, nos planos. 

 É importante ressaltar, todavia, que a recuperação econômica prevista no início do ano 

viria (embora de forma lenta), que os índices de desemprego melhorariam, que as taxas de juros 

(SELIC) poderiam cair um pouco mais ou se estabilizariam e, sobretudo, que o ambiente político 

pudesse ter uma definição mais rápida em torno de um candidato alinhado às necessidades de 

reformas que o Brasil tanto precisa. Nesta linha de consolidação de um cenário-base crível, a 

responsabilidade com as contas públicas era uma certeza, e com ela a inafastável premissa de 

que a reforma previdenciária deveria acontecer – ao menos, em partes. Por outro lado, nosso 

Balanço de Pagamentos ostentava números e resultados robustos, o ingresso de recursos 

estrangeiros era promissor e o nível de risco país medido pelo CDS de cinco anos caminhava 

para seu nível de 126,5 pontos em 29/08/2014, antes da elevação a 545 pontos por ocasião da 

crise do governo Dilma Rousseff. Enfim, embora sem muita popularidade, o governo Temer ao 

reestabelecer uma equipe econômica competente e reverter à situação de penúria a que o 

governo petista nos deixou, abriu espaço para prosseguir com algumas reformas importantes que, 

no limite, chancelavam cenários mais promissores.   

 Com a greve dos caminhoneiros e notadamente a forma como se conduziu e se chegou ao 

acordo, desnudou-se o real DNA de como estamos hoje com nossas convicções, de como o 

político se sobrepôs ao técnico e este último sucumbiu ao primeiro, translucidando a fraqueza de 

nossos propósitos (enquanto sociedade, inclusive!) e acenando para um futuro incerto. Sim, mais 

do que nunca se abrem espaços, neste ciclo vicioso de políticos não comprometidos com a causa 

pública e crescimento econômico frustrado, para o populismo e polarização de ideias de 

programas econômicos retrógrados. As ideias de Centro que poderiam aglutinar as boas 

propostas não encontram candidato para tal, o tempo se encurta e o mercado financeiro 

“consciente” disso precifica o risco.   
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 A greve dos caminhoneiros, com apoio da população, tem consequências muito piores por 

vir. Por enquanto, o que estamos assistindo é um efeito que se assemelha a um choque de oferta, 

com consequentes desabastecimentos, aumento da demanda e dos preços (ainda que 

transitórios), mas cujos impactos de segunda e terceira ordens podem ser significativos. Um efeito 

não desprezível será na deterioração dos níveis de confiança (empresários e consumidores), com 

impactos adicionais consideráveis na retomada econômica, na geração de empregos, afetando a 

demanda agregada. Porém, o mais importante de todos os reflexos será, por conta do 

açodamento do governo em resolver a crise rapidamente cedendo a tudo solicitado, a abertura 

para que várias outras demandas (igualmente “legítimas”) apareçam com seus pleitos e impondo 

desafios ainda maiores as contas públicas. 

 Os fundamentos não se alteram do dia para noite. O repique da inflação neste mês, o 

mercado cambial disfuncional que assistimos nas últimas semanas e o ambiente externo mais 

agitado podem, de alguma forma, ser contornados, mas existem limites à capacidade dos 

fundamentos em absorver todos estes choques. Contas externas equilibradas, inflação ancorada 

e dentro da meta e reservas cambiais em mais de USD 380 bi associadas ao respeito ao Teto dos 

Gastos aliviam nossa situação. Contudo, derrapagens políticas e técnicas como as recentes e o 

aparente avanço de projetos no Congresso de impacto fiscal negativo, a se piorar o controle da 

solvência das contas públicas, sepultará qualquer expectativa de melhora. 

 Assim, não se tratam de variáveis negligenciadas ou de “cenários” que tenham mudado 

drasticamente. Os cenários possíveis estavam descritos seis meses atrás, o que mudou (mas 

ainda não se consolidou) são as probabilidades alocadas a cada um. No momento, um cenário 

mais pessimista ganha peso. Não por menos. As coisas caminham em evolução, mas existem 

fatos determinísticos que inflexionam a uma certa tendência. Neste semestre, a mais importante 

foi o abandono da reforma da previdência (com a “desculpa” da intervenção no RJ) para um ajuste 

fiscal sério. Mas os deslizes não foram somente no campo político, a equipe econômica deixa a 

desejar na velocidade de ajustes que poderiam ser promovidos no âmbito do executivo e o próprio 

BACEN tem errado miseravelmente em sua comunicação. Tudo isso atrapalha, e muito. 

 Neste contexto, então, o que devemos esperar? Devemos nos preparar para um ambiente 

mais turbulento. A conjuntura internacional não acena com outra, mas sim uma situação de 

normalização das políticas monetárias dos países desenvolvidos e acirramento comercial, com 

reflexos diretos para o Brasil. Internamente, a incerteza política da corrida presidencial domina a 

cena, e com ela precisamos avaliar as propostas dos candidatos, em especial, seus 

comprometimentos com as reformas. Não fizemos nosso dever de casa, portanto nossas 

vulnerabilidades exigirão atitudes e uma resposta de política econômica de curto prazo 

“indesejáveis”, aqui entendidas intervenções no mercado de câmbio (swaps, inúteis), de títulos (a 

depender dos volumes, tipos e prazos, irrelevantes) e possivelmente de juros (aumentos, nada 

edificante). Também, espera-se uma dobradinha do TCU e da equipe econômica para tentar 

interromper as tentativas no Congresso de aprovação de projetos que comprometem ainda mais 

as finanças públicas, afinal não se pode deixar passar a frota porque se passaram alguns 

caminhões. Se não aprovam assuntos importantes no Congresso, que digam não a farra fiscal!  

Por fim, não há como não reconhecer que atualmente existe uma enorme assimetria entre 

as possibilidades de melhoras da economia e a deterioração das condições financeiras. O gigante 

Brasil está cambaleante, embora não esteja ainda em situação de retração econômica. Contudo, 

dependeremos muito do gerenciamento de curto prazo para que este não comprometa o futuro 

próximo. O diagnóstico está dado. Com a confluência e alinhamento de desafios – políticos e 

econômicos – tanto interno como externo, precisamos agir adequadamente, pois errarmos na 

dosagem e/ou no timing dos remédios poderá ser fatal. Resta-nos torcer para que a eterna 

provisoriedade dos jeitinhos brasileiros não prevaleça neste momento. 


