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Fragelli: País sofreu gestão econômica
desastrosa e reverter isso leva tempo
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Para Fragelli, não há espaço para medidas de estímulo
fiscal

Por Thais Carrança

O país não pode cair na tentação de usar políticas fiscais contracíclicas e deve
persistir no diagnóstico de que o crescimento de longo prazo virá das reformas
estruturais, defende Renato Fragelli, professor da Escola Brasileira de Economia e
Finanças da Fundação Getulio Vargas (EPGE-FGV). O avanço melhor do que o
esperado do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre não muda o
diagnóstico de que a economia segue "empacada", afirma o economista.

No curto prazo, as medidas à disposição do governo são a política monetária, a
retomada dos investimentos privados em concessões de infraestrutura e o já
anunciado saque do FGTS. "Não tem recuperação rápida. Vamos insistir na agenda estrutural e ver se o presidente não
atrapalha", diz Fragelli.

Valor: Como o senhor avalia o resultado do PIB no segundo trimestre?

Renato Fragelli: É um resultado melhor do que o do trimestre anterior, mas num país que está empacado. Aí surgem pessoas
querendo fazer uma política fiscal contracíclica. Eu não vejo como o país poderia fazer uma coisa dessas.

Valor: Por que não?

Fragelli: O momento adequado para se consertar o telhado é em dia de sol, mas nesse dia o brasileiro vai à praia. Quando
estávamos num período bom, o segundo mandato do Lula, aquilo foi desperdiçado. Resolvemos brincar de mudar o marco
regulatório do petróleo, fizemos Copa, Olimpíada, um bando de investimentos com retornos pífios, como as refinarias da
Petrobras e aeroportos hoje vazios. O pior de tudo foi a nova matriz econômica da Dilma [Rousseff]. Botou-se dinheiro no
BNDES sem critério algum. Ela brincou com a política monetária, o Banco Central perdeu credibilidade. Foi feito muito estrago
no país.

Valor: A situação das contas públicas impede o recurso à política fiscal?

Fragelli: O governo está à beira de um "shutdown", faltando dinheiro para o cafezinho. As despesas obrigatórias continuam
crescendo e as discricionárias estão cada vez menores. Apesar disso, estamos com déficit primário, que deve fechar o ano em 1,5%
do PIB. A dívida pública está chegando a 80% do PIB. Nossa capacidade de usar política fiscal, de aumentar gastos para ativar a
economia, está comprometida. Não há condição para isso.

Valor: Quais recursos estão disponíveis então?

Fragelli: Primeira coisa, a política monetária brasileira ainda não foi levada ao extremo. Estamos vendo taxas de juros no
exterior negativas. Então ainda temos espaço para uso de política monetária para atuar de forma contracíclica. Temos inflação
abaixo da meta, economia desaquecida. Tudo indica que o BC vai continuar baixando a taxa de juros. Não me surpreenderia que
chegássemos no final do ano com Selic de 5%.

Valor: Além da política monetária, há outras opções?
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Fragelli: A segunda linha de ataque são as obras de infraestrutura a serem implementadas pelo setor privado em regime de
concessão e, finalmente, a ajuda do FGTS. Ela não é uma política fiscal, porque o dinheiro já é do trabalhador. Também não é
uma política monetária, mas atua contraciclicamente.

Valor: As medidas da equipe econômica então caminham na direção certa, na sua avaliação?

Fragelli: A economia está no fundo do poço, mas ela tende a sair. Temos que persistir no diagnóstico. A experiência brasileira é
que, toda vez que a gente começa a olhar para o curto prazo, isso reduz a determinação política em perseverar nas reformas
estruturais tão necessárias. Acho que o caminho é esse mesmo.

Valor: A reforma da Previdência aprovada foi suficiente?

Fragelli: Estamos soltando foguetes para comemorar uma reforma que o Rodrigo Maia [presidente da Câmara] conseguiu
passar, mas temos que lembrar que ela não envolveu Estados e municípios. Um sintoma de que não estamos indo tão fundo em
termos de mudanças estruturais.

Valor: O que seria ir mais fundo?

Fragelli: Incluir Estados e municípios numa nova reforma, implantar a reforma tributária e uma reforma administrativa que
permita ao Estado ser mais enxuto. Isso tudo leva tempo.

Valor: O PIB deve acelerar no segundo semestre?

Fragelli: Ele tende a recuperar, porque os juros já caíram e o dinheiro de FGTS já está entrando. Então há alguns sinais de
melhora, mas nada muito excepcional. O lado externo da economia não tende a ajudar. Estamos vendo o mundo se
desacelerando. Então não tem recuperação rápida. Vamos insistir na agenda estrutural e ver se o presidente não atrapalha.

Valor: A questão ambiental e as outras crises criadas pelo governo podem prejudicar a retomada?

Fragelli: Sem dúvida nenhuma, essas agendas desnecessárias e conflitos que o presidente cria atrapalham. Isso pesa na
confiança do empresário. Achávamos que [Jair] Bolsonaro, uma vez eleito, fosse arquivar o discurso conflitivo e tentar ser
agregador. Mas não só ele não sabe fazer isso, como há ministros que também não sabem, como o do Meio Ambiente, o da
Educação e o das Relações Exteriores. São sujeitos da mesma linha. Então tem a parte econômica, que é muito boa, e o outro lado
atrapalhando.

Valor: Como o cenário externo pode afetar a economia brasileira?

Fragelli: É um problema pequeno comparado aos problemas que são criados domesticamente. Se, por um lado, há o
desaquecimento do mundo, por outro, temos taxas de juros internacionais baixíssimas. De modo que, se tivermos um marco
regulatório adequado, o Brasil tem uma oportunidade histórica de atrair capital estrangeiro para fazer grandes investimentos.
Mas o país precisa fazer o dever de casa.

Valor: Em outubro de 2018, o sr. escreveu um artigo para o Valor em que falava que o risco à frente era termos quatro anos
de um péssimo governo, incapaz de resolver os problemas mais sérios do país. Qual é o balanço que o sr. faz do governo até
aqui?

Fragelli: O balanço é meia bomba. Do ponto de vista econômico, temos uma equipe com diagnóstico correto. Eles sabem o que
precisa ser feito. Agora, esse é um lado do governo. Tem outro que gera ruído desnecessário. Veja essa confusão com o presidente
da França. Na hora de investidores estrangeiros botarem dinheiro no Brasil, o fato de termos um presidente que fala o que ele
falou sobre a esposa de outro presidente pesa sobre a imagem do país. É um presidente desequilibrado emocionalmente e não é
só ele, alguns ministros também. A área econômica é muito boa, mas o conjunto não é 100%.

Valor: Quanto o sr. espera de crescimento para esse e o próximo ano?

Fragelli: Neste ano, devemos crescer 1%, igual aos últimos dois anos. No ano que vem, pode ir a 2%. É um processo lento, mas
estamos fazendo o dever de casa. Pela primeira vez em muito tempo.

Valor: Por que está sendo tão lenta a recuperação até aqui?



Fragelli: Nossa economia foi destruída. Leva dois anos para construir um edifício, mas uma bomba o destrói em minutos. O
Brasil sofreu uma gestão econômica desastrosa e reverter isso leva tempo. Não pode é cair na tentação de acelerar de forma
artificial, botar o governo para gastar mais. O Brasil não tem condição disso. Ponto.


