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A melhoria de diversos in-
dicadores nos últimos 
meses, combinada com 

a futura aprovação da PEC (Pro-
posta de Emenda Constitucional), 
que limita o crescimento dos gas-
tos públicos, prenuncia um ano de 
2017 mais favorável para a econo-
mia brasileira. Essa é a avaliação 
de Murilo Portugal, presidente da 
Febraban (Federação Brasileira de 
Bancos), ex-secretário do Tesouro 
Nacional e ex-secretário executi-
vo do Ministério da Fazenda.

“O país vai voltar a crescer no 
ano que vem”, afirma. Portugal 
se baseia não apenas na evolução 
favorável dos índices macroeco-
nômicos e de confiança como na 
expectativa do próprio mercado, 
que estima uma expansão de 1,6% 

PEC e indicadores 
prenunciam crescimento
Para Murilo Portugal, presidente da Febraban, 2017  
pretende ser mais favorável à economia brasileira
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a até 2% em 2017 – para este ano, 
a previsão é uma queda de 3,3% no 
PIB. Segundo ele, todas as variá-
veis financeiras melhoraram, in-
cluindo a taxa de câmbio e o risco 
soberano do Brasil, assim como 
os índices de confiança de empre-
sários e consumidores.

“Esses fatores indicam o que vai 
acontecer mais adiante. Quando 
prosperam, indicam uma melho-
ria real”, explica. O presidente 
da Febraban lembra outros da-
dos positivos, como o superávit 
comercial “significativo” de US$ 
38,5 bilhões no acumulado de ja-
neiro a outubro e a redução do 
déficit em conta corrente. “Existe 
um grau razoável para afirmar 
que haverá uma recuperação cí-
clica da economia em 2017”, crê.

Nesse contexto, destaca, a PEC 
do teto dos gastos públicos (que 
já passou na Câmara e necessita 
agora da aprovação do Senado) é 
fundamental para reverter o que 
ele classifica de “situação fiscal in-
sustentável”, com a dívida pública 
acima de 70% do PIB. “A PEC é 
uma solução inteligente e adequa-
da. Os ajustes fiscais para a redu-
ção da despesa são mais efetivos, 
duradouros e favoráveis ao cresci-
mento econômico em geral”, diz. 
“É difícil tentar resolver a questão 
fiscal só elevando tributos”.

Em sua opinião, a atual carga tri-
butária, da ordem de 34% do PIB, 
já é bastante significativa para a 
renda per capita brasileira. Na 
América Latina, compara, a carga 
média é de 21,6%, enquanto nos 
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O presidente 
da Febraban 
se declara 
contrário 

a qualquer 
elevação de 
impostos, 
mesmo para a 

parcela mais rica 

da sociedade.

34 países da OCDE (Organização 
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico) atinge 34,1%. 
“A nossa carga tributária já é 
maior que a de muitos países de-
senvolvidos, como Reino Unido, 
Canadá, Suíça e Estados Unidos, 
sem termos a mesma renda per 
capita”. Segundo Portugal, a di-
ficuldade no Brasil não é porque 
a carga tributária seja baixa, mas 
“as despesas federais é que são 
altas” – e vêm crescendo a taxas 
maiores que o PIB desde o início 
dos anos 90, ressalta.

“Essa PEC faz um ajuste fiscal 
gradual, não implica corte de 
despesas nem aumento de tri-
butos”, afirma o presidente da 
Febraban. Para ele, as críticas de 
que a medida terá um efeito re-
cessivo sobre a demanda agrega-
da não procedem. “O que ela faz 
é manter a demanda agregada da 
União. Com o tempo, as despe-
sas primárias vão representar um 
percentual menor do PIB, desde 
que a economia cresça”. O espe-
cialista também rechaça a ideia 
de que a PEC interromperá gas-
tos sociais, como em saúde e edu-
cação. “Ela não congela nenhum 
gasto específico; estabelece um 
teto. O Congresso pode elevar 
qualquer gasto específico, desde 
que diminua outro”.

Para o presidente da Febraban, 
a aprovação da PEC do teto dos 
gastos deverá gerar uma dimi-
nuição dos juros naturais do país, 
permitindo ao Banco Central re-
duzir sua taxa de juros sem correr 
o risco de estimular a inflação. Em 
sua última reunião, o Comitê de 
Política Monetária baixou a Selic 
de 14,25% ao ano para 14%, na pri-

meira minoração da taxa básica 
em quatro anos – o mercado es-
pera que os cortes continuem nas 
reuniões de 29 e 30 de novembro 
e durante o ano que vem. “O BC 
começou um processo de redução 
gradual dos juros, e a expectativa 
é que vá continuar”, diz Portugal. 
Em sua análise, porém, não arris-
ca projeções para a queda da Se-
lic, “nem para o ritmo nem para 
o ponto final desse processo”. Até 
porque, destaca, a curva dos juros 
também dependerá do ritmo de 
queda da inflação, e as previsões 
são de que ela atinja 5% no final 
de 2017, ainda acima da meta de 
4,5% ao ano.

Quanto à reforma tributária, te-
ma recorrente no debate político 
e econômico brasileiro, Portugal 
acredita que a ideia não deve ser 
aumentar a carga de impostos ou 
a receita, mas simplificar o sis-
tema tributário como um todo 
e racionalizar os tributos sobre 
valor agregado. “É difícil cons-
truir um consenso sobre o tema, 
o qual é importante para o médio 
prazo”, acredita. O presidente da 
Febraban se declara contrário a 
qualquer elevação de impostos, 
mesmo para a parcela mais rica 
da sociedade: “A carga total já 
é alta, e o ajuste fiscal pelo con-
trole de despesas é mais efetivo e 
mais duradouro”, enfatiza.

Para Murilo Portugal, se o país 
quiser elevar sua taxa de cresci-
mento potencial de modo con-
sistente para além de 2% ao ano, 
terá de aumentar a produtivida-
de, abrir mais sua economia ao 
comércio internacional e realizar 
uma reforma trabalhista, entre 
outras medidas. 
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