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Há algo de bom previsto para a economia em
22?
Cenário macroeconômico deve permanecer nebuloso para a maioria, com poucos
sinais positivos para o país

28/12/2021 05h00 · Atualizado há 3 horas

O editor de Brasil do Valor, Marcos de Moura e Souza, propôs um desafio ao
colunista: que tal uma visão otimista para o novo ano neste último texto de 2021, só
uma, em meio à maré de pessimismo prevista em várias frentes da economia?

Desafio aceito, o colunista transferiu a pergunta a 14 economistas não ortodoxos,
chamados ora de heterodoxos, ora de progressistas, estruturalistas ou keynesianos.
Dez responderam. A maioria deles aparece pouco na grande mídia. Quase todos são
acadêmicos e não ligados ao mercado financeiro, mas costumam ser os mais críticos
da atual política econômica. Por isso, pareceu interessante descobrir se enxergam
algo de positivo para o ano que começa sábado.

Único consolo é que economistas em geral erram muito
A pergunta foi direta: Poderia fazer previsão de uma coisa boa que deverá acontecer
na economia brasileira em 2022? José Luiz Oreiro, da UnB, crítico feroz da política
econômica neoliberal, respondeu de pronto, mas fugiu da macroeconomia. Disse
que não deve haver racionamento de energia elétrica em 2022, porque as chuvas
até o fim de novembro vieram quase 50% acima da média histórica. Isso deve levar
a uma redução da bandeira tarifária. “É a única coisa boa que consigo esperar com
algum grau de confiança. Todo o resto é chute”, disse.
Luiz Carlos Bresser-Pereira, ex-ministro da Fazenda e professor da FGV, preferiu
enfoque político: “A melhor coisa prevista para 2022 na área econômica é a derrota
de Jair Bolsonaro nas eleições”. Além disso, sugeriu que seria ótimo que os
empresários brasileiros de ponta, como Horácio Lafer Piva, Pedro Wongtschowski e
Pedro Passos, repensassem o Brasil. Compreendessem que o neoliberalismo,
dominante no mundo desde 1980, começou a morrer em 2008 e morreu com a
covid-19 e o governo Joe Biden. E que a alternativa é o desenvolvimentismo com o
controle fiscal e a rejeição dos déficits em conta corrente que apreciam o câmbio e
inviabilizam a indústria.

André Lara Resende, ex- BNDES, declinou da tarefa: “Já não gosto de fazer previsões,
mas prever alguma coisa boa, com tanta incompetência na economia e
irresponsabilidade na política, fica difícil”. Carmem Feijó, da UFF, também disse não
conseguir antecipar nada de bom. “Não nos recuperamos da recessão de 2015-2016
pela insistência no receituário neoliberal, hoje anacrônico. Sem recuperação
econômica, o conflito distributivo se acirra. E ainda estamos aumentando o
desmatamento, que pode chegar a um nível irreversível. Num horizonte curto ou
longo de tempo, estou pessimista.”
Luis Carlos Magalhães, do Ipea, fez um e-mail com quatro pontos, mas não previu
nada de bom. Apenas relatou condições adversas para sugerir que a economia
brasileira “continuará em coma no ano que vem”: pandemia, pressão inflacionária,
alta de juros aqui e nos EUA, elevação da dívida pública, deterioração fiscal e
redução de exportações. “Keynes, se ressuscitado, iria ficar estarrecido com o grau
de incerteza do mundo atual”, observou.
Fernando Ferrari, professor da UFRGS, disse que as exportações líquidas, variável de
“fôlego” do PIB, devem ser a notícia “boa” do ano se o cenário internacional for
favorável e o agronegócio não tiver outro revés. Mas sua visão geral é pessimista,
com desemprego elevado, juros altos, incerteza política, ociosidade do capital e
postergação de investimentos. “Enquanto perdurarem a agenda de Estado mínimo,
reformas pró-mercado e o modus operandi da ‘austeridade fiscal expansionista’, é
pouco provável que saiamos da estagnação que há muito tempo nos acompanha.”

Lauro Gonzales, da FGV-SP, disse que o provável arrefecimento da inflação pode ser
um fato positivo, porque afeta diretamente o bolso dos pobres. A inflação vai cair,
segundo ele, porque serão menores os descompassos entre oferta e demanda e a
desorganização das cadeias produtivas.
Adalmir Marquetti, da PUC-RS, bem-humorado, observou que uma boa notícia para
2022 é “o Valor estar aberto para economistas não ortodoxos em uma das maiores
crises da história do Brasil”. Lembrou que a economia brasileira completou quatro

décadas de quase estagnação: a taxa anual de crescimento caiu de 7,3%, entre 1950
e 1980, para 2,2% de 1980 a 2020; o poder de compra do PIB per capita real em
2021 será similar ao de 2010. Um ponto positivo de 2022, previu, é que a eleição
deve promover um debate fundamental sobre a retomada do crescimento brasileiro
e possibilitar políticas públicas que se oponham a medidas de caráter neoliberal.
Além disso, disse, devemos ter o fim da pandemia com a retomada da economia no
modo usual, havendo redução da pressão inflacionária e aumento do emprego no
setor de serviços. O pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 também ajudará no
combate à pobreza, afirmou.
Luiz Fernando de Paula, da UFRJ, disse que a melhor coisa que pode acontecer em
2022 é Bolsonaro perder a eleição, porque mudará o comando econômico que tem
“visão completamente ultrapassada”, sem agenda para crescimento, estabilidade de
preços e distribuição de renda. “Acredita-se que a simples manutenção do teto dos
gastos combinada com reformas liberais vai despertar a ‘fada da confiança’,
acelerando investimentos privados e crescimento.” Ele entende que vivemos um
“thatcherismo tupiniquim” que não está entregando nada em termos econômicos. E
acha “impressionante” como a elite empresarial tem uma visão tão curtoprazista ao
apoiar essa política. Porque o resultado é desindustrialização, queda da parcela de
salários na renda e precarização no mercado de trabalho com aumento da
informalidade e baixa produtividade. “É um projeto de o Brasil se tornar uma grande
fazenda, destino trágico para o país.”

Rosa Maria Marques, da PUC-SP, jurou ter procurado com lupa e não ter visto
nenhuma perspectiva de melhora. Disse que vão persistir os problemas de
desemprego, inflação e queda da renda. E que a recessão técnica e a alta dos juros
vão inibir fortemente a atividade produtiva, favorecendo os detentores da dívida
pública. “A isso se somam as incertezas com relação à evolução da covid-19. Embora
a vacinação tenha avançado, registra enormes desigualdades entre os Estados, o
que pode favorecer o surgimento de outras variantes e comprometer a imunização
alcançada.”
Dito isso, o único consolo é que economistas, de todas as tendências, erram muito.
Feliz ano novo.

Pedro Cafardo é jornalista da equipe que criou o Valor Econômico e escreve
quinzenalmente às terças-feiras
E-mail: pedro.cafardo@valor.com.br
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BR do Mar: entenda o projeto e seu impacto na indústria de óleo e gás
INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO E GÁS
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Entenda e conheça por dentro a indústria de óleo e gás
INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO E GÁS
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Conjunto de Lâminas Wahl Clipper Snaps para Máquina Bravura R$ 249,99 - PETZ
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Robô que aquece piscinas virou febre em Mineiros
ROBÔ AQUECEDOR PARA PISCINAS
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Mantenha seu sonho protegido por mais tempo!
MERCEDES-BENZ SERVICECARE
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As 20 impiedosas regras que o exército de Genghis Khan seguia vão te surpreender
EQUITY MIRROR

Caoa Chery quer ter o elétrico mais barato do Brasil e promete dois carros inéditos para 2022
UM SÓ PLANETA

BMW mais potente já feito tem nome de Citroën, mas é SUV híbrido de 750 cv
UM SÓ PLANETA

Juliana Schalch adota hábitos sustentáveis com filho recém-nascido
UM SÓ PLANETA
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Mais do Valor Econômico
Valor em Pauta: Ouça as análises sobre os temas que vão movimentar o
mercado hoje
Ouça sobre a temperatura do mercado internacional, os principais pontos de atenção da
agenda do dia, além de discutir os temas políticos e econômicos que devem pautar os
negócios

28/12/2021 08:30 — Em Finanças

FGV: Confiança de Serviços tem 2ª queda seguida em dezembro, de 1,3
ponto, para 95,5 pontos
A queda do ICS, no último mês do ano, foi resultado de uma ligeira piora na avaliação sobre o
momento atual e redução das expectativas
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Evergrande tem dois cupons de títulos em dólar vencendo nesta terça
Duas grandes firmas de classificação internacionais descreveram formalmente a Evergrande
como inadimplente no início deste mês, após falhas no pagamento de cupons de várias notas
de dólar
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Manhã no Mercado: Perspectiva mais construtiva com ômicron
alimenta otimismo na reta final do ano
Investidoeres correm atrás de pechinchas
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Agenda do dia: Pnad Contínua de outubro; Cosan e Syn pagam quase R$
2 bi em dividendos
Confira o que de mais importante você precisa saber e acompanhar nesta terça-feira
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Crônicas de Machado de Assis trazem humor e experimentações que
resultaram em clássicos
Autor publicou mais de 600 crônicas entre 1859 e 1900: muitas saíram sem assinatura ou sob
pseudônimos
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Japão: Produção industrial sobe 7,2% em novembro com salto na
produção de automóveis
A produção avançou pelo segundo mês consecutivo, depois de aumentar 1,8% em outubro
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Austrália: Infecções por covid atingem pico devido à variante ômicron
Houve cinco mortes de covid-19 relatadas, elevando o total de mortes para pouco mais de
2.200 desde o início da pandemia
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