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Um interessante debate sobre a im-
portância da chamada “nova matriz 
econômica” como causa da grande 
recessão iniciada em 2014 desen-
volveu-se recentemente no Blog do 
IBRE. A discussão já se inicia pelo 
próprio emprego do termo. Como 
notou Manoel Pires, pesquisador 
associado do IBRE, em artigo no 
blog, a expressão “nova matriz eco-
nômica” foi utilizada pela primeira 
vez em 2012 pelo então secretário de 
Política Econômica do Ministério da 
Fazenda, Márcio Holland, para jus-
tificar o baixo crescimento naquele 
ano, quando ainda ecoava nas ex-
pectativas o excepcional período até 
2010, encerrado com um crescimen-
to anual de 7,5%.

Em entrevista ao jornalista Cris-
tiano Romero do jornal Valor Eco-
nômico em dezembro de 2012, 
Holland declarou que o país passava 
por uma fase de juros baixos, taxa 
de câmbio competitiva e uma conso-
lidação fiscal “amigável ao investi-
mento”, combinação a qual chamou 
de nova matriz econômica. Segundo 
o então secretário de Política Econô-

mica, a transição para a nova ma-
triz trazia inicialmente custos para 
empresas e investidores, habituados 
a uma lógica “curtoprazista” de ju-
ros altos e câmbio apreciado, mas 
depois levaria à alta acelerada dos 
investimentos e do PIB.

Pires observou em seu artigo que 
a previsão de Holland se provou er-
rada, mas acrescentou que o termo 
“nova matriz” acabou sendo uti-
lizado pelos críticos do governo de 
Dilma Rousseff como um “espanta-
lho” – isto é, uma visão caricatural 
da política econômica, muito propí-
cia a ser atacada. A expressão tra-
ta a política econômica ao longo de 
um extenso período como uma coisa 
só – e não como diversas iniciati-
vas relativamente autônomas e seus 
muitos desdobramentos, além de 
contingências pouco ou nada con-
troláveis, como o cenário externo, 
problemas fiscais estruturais e cho-
ques diversos, incluindo a perda de 
governabilidade pela crise política. 
Assim, a complexa teia de aconteci-
mentos que levou à grande recessão 
é apresentada, pela simples evocação 

da expressão “nova matriz”, como 
sendo basicamente a consequência 
direta de equívocos imensos de polí-
tica econômica. 

Essa argumentação faz bastante 
sentido, mas o fato é que o termo 
“nova matriz” foi logo adotado 
pelo então ministro da Fazenda 
Guido Mantega, e defendido como 
uma espécie de inovação vitoriosa 
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torções na economia (brasileira), 
a saber, câmbio valorizado e car-
ga fiscal elevada, que levam à má 
alocação de recursos e a um menor 
crescimento da economia”. Assim, 
segundo Mantega à época, Dilma 
colocou como “absolutamente es-
tratégico” remover ou minimizar a 
distorção dos dois preços básicos, 
juros e câmbio. A recaída da econo-
mia internacional numa situação de 
crise a partir do segundo semestre 
de 2011 seria a oportunidade para 
corrigir os juros sem ameaçar a in-

flação. O ex-ministro cita a eleva-
ção do superávit primário em 2011 
como um respaldo à redução da 
Selic, e classifica como “novo para-
digma” a taxa de juros reais inferior 
a 2% atingida momentaneamente.

Os juros menores por si só, na 
visão de Mantega, tiraram a pres-
são de valorização do câmbio via 
arbitragem de juros, mas ele faz 
também o elogio das “atuações 
no mercado de câmbio, de forma 
a reverter a sobrevalorização que, 

de Dilma na política econômica. 
Em artigo publicado também no 
Valor Econômico, três dias após a 
entrevista de Holland, intitulado 
“O primeiro ano da nova matriz 
econômica”, Mantega menciona 
“um momento de mudança estru-
tural”, caracterizado pela “colo-
cação das taxas de juros em níveis 
normais para uma economia sólida 
e com baixo risco”.

Como se sabe, em 30 de agosto 
de 2011, o Banco Central surpre-
endeu os mercados com um corte 
de 0,5 ponto percentual (p.p.) na 
Selic, de 12% para 11,5%, num 
momento em que a inflação e as 
expectativas inflacionárias estavam 
pressionadas. Os analistas reagi-
ram mal inicialmente à decisão do 
BC. Mais tarde, parte relevante da 
ortodoxia chegou a reconsiderar e 
passou a ver o ciclo de cortes que 
se iniciara como um movimento 
acertado. Contudo, ao fim e ao 
cabo a má fase econômica, de baixo 
crescimento e alta inflação, que se 
consolidou a partir de 2012 acabou 
levando a totalidade dos economis-
tas neoclássicos ao veredito definiti-
vo de que a redução dos juros “na 
marra” iniciada em 2011 fora um 
erro decisivo de política econômica, 
no contexto da nova matriz.

A Selic caiu para um mínimo 
de 7,25% em outubro de 2012, 
e foi mantida neste nível até abril 
de 2013, quando foi elevada para 
7,5%. Holland e Mantega fizeram 
suas considerações iniciais sobre a 
nova matriz, portanto, em plena 
fase dos juros mais baixos desde o 
Plano Real. Em seu artigo de 2012, 
o ex-ministro da Fazenda escreveu 
que os juros elevados estavam “na 
gênese das duas outras grandes dis-
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econômica” foi criada 
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em tempos de disputa acirrada por 
mercados dinâmicos como o brasi-
leiro, agravava as dificuldades da 
indústria nacional”. O ex-ministro 
louva ainda a redução de carga tri-
butária iniciada em 2012, com uma 
desoneração tributária de R$ 45 bi-
lhões, ou cerca de 1% do PIB. 

No mesmo artigo, Mantega 
apresenta como trunfos adicionais 
da política econômica, que ele mes-
mo denominou de nova matriz, o 
pacote que se tornou polêmico de 
redução do preço da energia elétri-
ca (lançado em setembro de 2012) 
e o Programa de Sustentação do 
Investimento (PSI) do BNDES, que 
distribuiu maciços subsídios credití-
cios às empresas. E menciona como 
medidas importantes as concessões 
de aeroportos e os avanços nas ne-
gociações para acabar com a guerra 
fiscal dos estados. Como se vê, na 
sua acepção original, a expressão 
“nova matriz econômica” engloba-
va alguns dos aspectos do conjunto 
de políticas que seus críticos apon-
tam, mas não todos. 

Samuel Pessôa, pesquisador as-
sociado do IBRE, e um dos mais 
vocais críticos da nova matriz, 
acrescenta vários itens à lista: 
maior tolerância com a inflação; 
redução da transparência da políti-
ca fiscal, fortíssima diminuição do 
resultado primário e colocação da 
dívida pública em trajetória explo-
siva; controles de preços para ten-
tar conter a inflação; aumento do 
protecionismo; ampliação do papel 
do Estado na Petrobras e no setor 
de petróleo; uso dos bancos públi-
cos para induzir a redução do spre-
ad bancário; resistências ideológi-
cas que travaram a participação do 
setor privado na oferta de serviços 
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públicos e na infraestrutura; e a 
política de conteúdo nacional e es-
tímulos à produção local.

É justo julgar a nova matriz por 
políticas que não foram arroladas 
especificamente como parte dela 
pelos criadores do termo? Esta não 
é, definitivamente, uma pergunta 
fácil de responder. Alguns dos itens 
incluídos por Pessôa podem ser vis-
tos como consequências, na sua in-
terpretação, da implementação da 
nova matriz, como a redução do 
resultado primário. Por outro lado, 

esse desdobramento indesejado 
também tem outras causas, inclu-
sive estruturais e que antecedem o 
período de governo petista. Outros 
pontos citados pelo pesquisador 
seriam aspectos subjacentes à nova 
matriz, mas não explicitados por 
óbvias razões, como a tolerância 
à inflação e o controle de preços. 
Também aqui, poder-se-ia alegar 
que a alta da inflação em 2015 foi 
parcialmente causada por choques 
não ligados a escolhas de política 

econômica, o que não necessaria-
mente aliviaria as escolhas na con-
dução da política de preços.

Pessôa cita ainda iniciativas, 
como as mudanças na Petrobras e 
no setor de petróleo, a política de 
conteúdo nacional e o aumento do 
intervencionismo estatal em geral, 
que já estavam em curso no gover-
no Lula, e que Holland e Mantega 
não mencionaram como parte da 
mudança específica que se tentou 
empreender no início do primeiro 
mandato de Dilma. Aqui a discus-
são torna-se ainda mais rarefeita. 
Há, de fato, certo recurso retórico, 
por parte dos críticos do governo 
petista, ao embrulharem num úni-
co pacote um conjunto grande e 
heterogêneo de políticas tomadas 
ao longo de um período longo de 
tempo e em variadas circunstâncias 
econômico-políticas, e com graus 
diferenciados de influência dos di-
versos atores políticos que partici-
param do governo enquanto o PT 
esteve no poder.1

Por outro lado, pode-se alegar 
que a política macroeconômica 
a partir do início de 2006, quan-
do Mantega substituiu Palocci na 
Fazenda, evoluiu gradativamente 
numa direção mais heterodoxa. As-
sim, da mesma forma que ocorre 
com a expressão “Consenso de Wa-
shington”, houve uma ampliação 
do significado do termo “nova ma-
triz” para além da estrita definição 
inicial, mas que não necessariamen-
te significa uma distorção, podendo 
ser antes uma generalização válida 
a partir de certos princípios que es-
tavam implicitamente contidos na 
conceituação original.

De qualquer forma, foi em cima 
dessa definição mais ampla da nova 

Em artigo, Mantega 

menciona “um momento 

de mudança estrutural”, 
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matriz econômica que Pessôa e 
Bráulio Borges, também pesquisa-
dor associado do IBRE, terçaram 
argumentos em uma sucessão de 
artigos no Blog do IBRE. Borges 
não nega que a nova matriz tenha 
sido uma causa não desprezível da 
grande recessão, mas acha que seus 
críticos mais contumazes exageram 
bastante este efeito. Ele arrolou di-
versos fatores e choques que podem 
ter contribuído para a recessão e 
para sua particular virulência, como 
o fim do boom de commodities, res-
trições de oferta hídrico-energética 
e os efeitos da Operação Lava Jato. 
Bráulio incluiu até problemas de 
aferição do PIB, que teriam levado 
a uma subestimação do crescimento 
nos anos recentes.

Os artigos de Pessôa, por sua 
vez, levantam dúvidas e tentam 
apontar inconsistências em pontos 
apresentados por Borges. Pessôa 
não nega que o cenário global pos-
sa ter sido responsável por parte da 
desaceleração brasileira a partir de 
2014. Porém, numa postura simé-
trica, vê exageros de Borges sobre 
esse impacto. Boa parte do deba-
te é bastante técnico e consiste em 
estipular qual o melhor “grupo de 
controle” para se comparar o de-
sempenho do Brasil com o de ou-
tros países, incluindo, no caso de 
Pessôa (citando trabalho de Viní-
cius Carrasco e João Manoel Pinho 
de Mello), a “metodologia do sin-
tético”, uma combinação linear de 
países que melhor mimetizariam o 
Brasil, de acordo com uma estrutu-
ra de correlações passadas. Samuel 
também contestou o caráter exóge-
no de certos fatores mencionados 
por Borges, como a Lava Jato e a 
crise hídrica, que teriam sido em 

parte consequências de escolhas 
políticas do governo. 

Tanto Pessôa como Borges volta-
ram à carga em mais artigos no Blog 
do IBRE, em que buscaram defender 
seus pontos de vista com uma outra 
rodada de argumentos e contra-argu-
mentos. Na coluna Ponto de Vista da 
Conjuntura Econômica de outubro, 
Pessôa, o titular do espaço, resumiu 
suas posições. Na Ponto de Vista desta 
edição da Conjuntura, Bráulio, como 
articulista convidado, trouxe um su-
mário dos seus principais pontos.

Esse é um exemplo de debate re-
levante e travado em alto nível téc-
nico e de civilidade, que o Blog do 
IBRE pretende estimular. Recomen-
damos vivamente aos interessados 
no tema que mergulhem na rica e 
detalhada polêmica, com a leitura 
completa do conjunto de artigos no 
Blog do IBRE (caso já não o tenham 
feito), incluindo o de Manoel Pires. 
As duas Pontos de Vista, desta edi-
ção da Conjuntura e da anterior, 
também são um ótimo material 

Foi em cima de uma 

definição bem ampla do 

termo que os pesquisadores 

Bráulio Borges e 

Samuel Pessôa terçaram 

argumentos em artigos no 

Blog do IBRE

para quem quiser um sumário dos 
principais pontos da discussão.

Não se pode perder de vista, no 
entanto, que os desafios econômi-
cos do Brasil transcendem erros e 
acertos de governos específicos. O 
país sofre de um dramático proble-
ma de baixo crescimento da produ-
tividade que vem de longa data, e 
que atravessa diferentes momentos 
da orientação da política econômi-
ca. Também tem raízes profundas o 
grande desacerto fiscal que eclodiu 
com toda a força nos últimos anos, 
ligado em boa parcela a demandas 
legítimas de inclusão por parte de 
setores menos aquinhoados da so-
ciedade, bem como de ações patri-
monialistas que continuam arraiga-
das em nosso país.

Em suma, o debate profundo e 
bem fundamentado sobre a nova 
matriz, que se desenrolou no Blog 
do IBRE, é um exemplo extrema-
mente bem-vindo de discussão sobre 
políticas públicas que ajuda o país a 
interpretar seu passado e a construir 
um futuro melhor. 

O texto é resultado de reflexões apresentadas 
em reunião por pesquisadores do IBRE. Dada a 
pluralidade de visões expostas, o documento 
traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa 
feita, pode não representar a opinião de parte, 
ou da maioria, dos que contribuíram para a con-
fecção deste artigo.

1Pessôa, por seu turno, não considera que as 
13 medidas por ele elencadas de nova matriz 
econômica seja um conjunto heterogêneo de 
medidas: “Muito pelo contrário. Haveria forte 
relação entre elas: todas têm em comum o in-
tervencionismo e a discricionariedade da políti-
ca econômica. Eu cheguei a chamá-las de balão 
(de ensaio) nacional desenvolvimentista como 
fez André Singer em artigo da revista do Cebrap. 
Pedro Dutra, professor da Federal do RS e espe-
cialista em história das ideias discorda dessa 
caracterização – escreveu texto na Ilustríssima 
sobre o tema – e, desde aquela oportunidade, 
utilizo a expressão intervencionismo”.


