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Brasil: exportador líquido de commodities
- Isso vai mudar algum dia?

- Muito provavelmente não:

- Vantagens comparativas ricardianas na agropecuária (incluindo cadeia açúcar/etanol);

- Grande abundância de reservas minerais (incluindo petróleo e água mineral).
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Maldição dos recursos naturais (Resource Curse)
- Evidência empírica tem cada vez mais confirmado a existência da “maldição dos recursos
naturais”, como aponta survey recente feito por Badeeb, Lean & Clark (“The evolution of the
natural resource curse thesis: a critical literature survey”, Resources Policy, March 2017);
- “Maldição” opera sob diversos canais:
-

Doença holandesa / Misallocation (via taxa de câmbio), que pode levar a crises de balanço
de pagamentos caso desalinhamento cambial gerado no boom seja muito elevado e
persistente (a qual também pode gerar crises fiscais e financeiras);

-

Rent-seeking (vide caso recente do petrolão);

-

Má gestão/alocação de recursos nos booms (vide planos de investimentos da Petrobras;
história do trem-bala; padrão de gastos nos estados e municípios que recebem royalties;
etc.);

-

Bolhas de preços de ativos (ações e imóveis), cujo estouro pode gerar sequelas reais
relevantes (e até mesmo crises sistêmicas);

-

Baixa propensão a reformas estruturais nos booms (e maior suscetibilidade a contrareformas). Ou seja: fraqueza institucional, que pode se retroalimentar.

-

Guerra civil.
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Presource Curse
- Descobertas de campos gigantes de petróleo/gás geraram piora do crescimento econômico em
países com baixa qualidade institucional (WPS 8140, July 2017, World Bank)
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Desafio: como gerar desenvolvimento econômico?
- Uma estratégia de desenvolvimento econômico para esses países precisa reconhecer,
explicitamente, que muito provavelmente eles não deixarão de ser exportadores líquidos de
commodities e que há ciclos nos preços desses produtos (tabela abaixo), bem como tendências
distintas de preços reais desses produtos no longo prazo (Jacks 2013, NBER WP 18874)

Autores também mostram que há
forte sobreposição entre ciclos de
commodities e de fluxos de capitais
para economias exportadoras
líquidas

Tabela extraída de Reinhart,
Reinhart & Trebesch 2016 (NBER
WP 21958)
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FMI/2016: “Trading on their terms? Commodity exporters in the
aftermath of the commodity boom” (I)
- Como as oscilações de termos de troca afetam os exportadores líquidos? Gráficos abaixo dão
uma ideia e mostram que essas oscilações alteram não somente o PIB efetivo (via condições
financeiras), mas também o potencial (via investimento e realocação setorial)
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Brasil: correlações entre as variações dos preços de exportação de
produtos básicos (em US$) e alguns agregados macroeconômicos
- Correlação não implica causalidade; não obstante, como as oscilações dos preços de exportação de
produtos básicos brasileiros em US$ são em grande medida exógenos à nossa economia (small open
economy), as relações apontadas abaixo implicam causalidade indo de preços para os agregados;
- Correlações ficam ainda maiores em alguns casos quando se levam em conta os preços de
exportação defasados (exemplo: PIB potencial em T e preço de exportação em T-2 => +59,4%)
Correlações contemporâneas entre as variações YoY dos preços de exportação brasileiros
(produtos básicos, Funcex, em US$) e as variações de agregados macroeconômicos
Período: 1T99-2T17 (câmbio flutuante). Fontes: diversas.
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FMI/2016: “Trading on their terms? Commodity exporters in the
aftermath of the commodity boom” (II)
- Quais arranjos de política macroeconômica parecem ser mais eficazes para estabilizar os
ciclos nessas economias exportadoras líquidas?
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A importância de uma política fiscal anticíclica (nos dois lados do
ciclo): a experiência chilena (I)
- Chile: um dos únicos exportadores líquidos do mundo que tem uma política fiscal anticíclica, ao
menos desde 2001 (quando foi adotada uma meta de resultado fiscal estrutural, que leva em
conta explicitamente os ciclos do PIB e dos preços do cobre e molibdênio)
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A importância de uma política fiscal anticíclica (nos dois lados do
ciclo): a experiência chilena (II)
- Nesse contexto, taxa de câmbio real e efetiva chilena não se distancia tanto de seu equilíbrio
ao longo do tempo (ao menos desde 2001) comparativamente ao caso brasileiro;
- Desse modo, realocação setorial (“doença holandesa”) por conta de oscilações cambiais é
menos intensa, bem como a probabilidade de ocorrência de crises de balanço de pagamentos;

- Resultado: desvio-relativo (desvio-padrão/média) do crescimento per capita chileno é
significativamente menor do que o brasileiro (0,8 vs 2,3 em 2001-2016)

Fonte: “EQCHANGE: a World Database on Actual and Equilibrium Effective Exchange Rates”, CEPII July 2017
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Regra do teto (EC 95 / 2016)
- Ao mudar orientação da política fiscal de pró-cíclica para acíclica, já representa um
avanço nessa seara (admitindo cumprimento do teto de gastos);
- Não obstante, meta de primário anual (definida pelas LDOs) – que não foi suprimida pela
regra do teto – continua sendo pró-cíclica:
-

Mesmo em situações de fragilidade fiscal, em que a solvência do setor público
está em xeque, multiplicador fiscal é positivo no curto prazo (sobretudo em
recessões)

- Fonte: http://voxeu.org/article/fiscal-multipliers-and-fiscal-positions-new-evidence
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Outros arranjos/políticas que podem reduzir volatilidade
-

Controles seletivos de capitais (proposta que passou a ser defendida pelo FMI nos póscrise), preferencialmente por meio de “estabilizadores automáticos” (regras e não discrição):
-

Fluxos de capitais são pro-cíclicos (vide Reinhart, Reinhart & Trebesh 2016);

-

Colchão de capital anticíclico (em implementação, no âmbito de Basiléia 3);

-

Regime de metas de PIB nominal, ao invés de metas de inflação: Bhandari & Frankel 2015
(NBER 20898) apontam que um regime de metas de PIB nominal é superior ao regime de
metas de inflação em países com maior suscetibilidade a choques.
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Menor volatilidade dos ciclos = maior crescimento no médio e longo
prazos (via redução de incertezas)

- Fonte: http://www.eestipank.ee/sites/default/files/publication/wp7_2012.pdf
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Considerações finais (I)
- Todos os aprimoramentos apontados anteriormente são altamente desejáveis, por permitirem
uma redução da amplitude dos ciclos econômicos, levando a um aumento do crescimento
potencial;
- Ainda assim, mesmo com câmbio ficando menos desalinhado ao longo do tempo, estratégia
de desenvolvimento econômico para o Brasil do tipo export-led growth não se adequa à
realidade corrente brasileira e mundial:

-

Mobilidade cada vez maior do capital e trabalho sempre fará com que atividades
intensivas em mão-de-obra sejam deslocada para países mais pobres;

-

Perdemos o “bonde da história” da globalização: comércio global não deverá
crescer muito mais do que o PIB mundial daqui em diante (elasticidade nas
últimas décadas chegou a quase 3 e, nos últimos anos, tem se aproximado de 1).
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Memo: Comércio vs PIB global
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Considerações finais (II)
-

No que deveríamos apostar?

-

Zerar nosso gap de infraestrutura: sustentaria demanda por 10-15 anos e elevaria consideravelmente
a produtividade sistêmica (e a competitividade externa, ao reduzir o Custo Unitário do Trabalho);

-

Setor público ou privado? Os dois, de preferência o primeiro regulando e corrigindo falhas de
mercado (inclusive via BNDES) e o segundo, executando
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