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O crescimento da dívida como 

percentual do PIB é tendência em 

vários países- China 



A culpa é da viúva!!

❑ As conjunturas política e econômica revelam uma

alternância entre piora e estagnação desde 2015.

❑ A questão fiscal foi decisiva para deterioração das

expectativas dos atores econômicos.

❑ A deterioração ocorreu em grande parte devido ao

insucesso das políticas de desonerações fiscais para

reanimar a economia.

❑ Com baixas taxas de crescimento econômico, altos

volumes de desonerações fiscais, além de pressões

inflacionárias mais por insuficiência de investimento do

que pelo aumento do consumo formaram-se as

condições políticas para colocar os gastos públicos

como pivô da crise.



O crescimento da dívida como 

percentual do PIB é tendência em 

vários países - Índia 



O crescimento da dívida como 

percentual do PIB é tendência em 

vários países – Coréia do Sul 



O crescimento da dívida como 

percentual do PIB é tendência em 

vários países – Colômbia



O crescimento da dívida como 

percentual do PIB é tendência em 

vários países – Brasil



Os serviços da dívida fazem a 

diferença!!!



Carga tributária de outros países da 

América Latina converge com o Brasil



Renda e ganhos de capital possuem 

baixa tributação no Brasil



Crédito para consumo e para pagar 

dívidas....

❑ Dados do Banco Central - o crédito às pessoas

físicas se concentra em operações de crédito

rotativo (R$ 120 bilhões), cartão de crédito (R$ 94,5

bilhões), o crédito não-rotativo (R$ 42,8 bilhões) e o

cheque especial com R$ 30,3 bilhões.

❑ As taxas médias de juros das pessoas físicas estão

em 30% ao ano, mas no cartão de crédito estão em

torno de 253,2% e no cheque especial chegam a

300% ao ano .



E para as empresas não é muito 

diferente....

❑ Para as empresas, as principais modalidades ficaram 

para desconto de duplicatas (R$ 29,7 bilhões), 

cheque especial (R$ 17,4 bilhões), capital de giro 

(R$ 15,9 bilhões) e conta garantida (R$ 15,6 

bilhões). 

❑ No crédito direcionado para as empresas, as 

principais modalidades ficaram com o BNDES (R$ 

3,9 bilhões), crédito rural (R$ 2,7 bilhões) o e 

financiamentos imobiliários (R$ 479 milhões).



Além da renúncia fiscal....

Será que a reforma tributária não 

deveria ser a primeira e mais 

importante das reformas?



A corrupção vai muito além das malas 

de dinheiro e do dinheiro na cueca. 

❑ Em 2015, a sonegação fiscal com o sobre ou

subfaturamento nas operações de importação e

exportação somou 24,7 bilhões de dólares com 12,7

bilhões nas importações e 12 bilhões nas

exportações.

❑ Em cinco anos de existência, a operação Lava Jato

recuperou 11,9 bilhões de reais e poderá levar

décadas para devolver todo o dinheiro às vítimas.



A desigualdade real não diminuiu...



Confiança é o elemento chave para retomada dos investimentos. 

Dizem que a falta de confiança é dúvida quanto à reforma da 

previdência. Será????



Estimativa de crescimento do PIB em 

queda



Os conflitos sociais são ocultados, mas 

não deixam de ser percebidos pela 

sociedade brasileira



Reforma ou privatização da previdência? 



Reforma ou privatização da previdência? 



Reversão da privatização da previdência 



Previdência quebrada ou com problemas 

de gestão? 



Previdência quebrada ou com problemas 

de gestão? 

Contribuição para o 
RGPS
380,2
53,3%

Cofins
172,8
24,2%

CSLL
53,9
7,6%

PIS/PASEP
27,2
3,8%

Contribuição para o 
RPPS
33,5
4,7%

Demais
45,4
6,4%

GRÁFICO 23. RECEITAS DA SEGURIDADE SOCIAL - 2018 
(R$ BILHÕES E % DO TOTAL)

Fonte: Siga Brasil. Elaboração: IFI.



As grandes corporações que extraem 

valor ganham com a crise 



As grandes corporações que extraem 

valor ganham com a crise 



Uma agenda positiva - Motores do 

crescimento

✓ Infraestrutura

✓ Transição para energias renováveis

✓ Potência agrícola sustentável 

(referência na agricultura de baixo 

carbono) 

✓ Consumo interno


