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AJUSTE FISCAL – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Um ajuste fiscal consistente representa um dos principais desafios ao Governo Dilma
Roussef no seu primeiro ano de mandato.

Depois de um longo período (Governos FHC e Lula) de expansão acelerada dos gastos
públicos (financiados, em boa parte, por aumentos da carga tributária) será necessário
reduzir dramaticamente a velocidade do aumento dos gastos (em particular dos gastos
correntes, para não se sacrificar demais os investimentos).

O anúncio de um corte de 50 bilhões de reais no Orçamento Federal  de 2011 sinaliza
que o Governo Dilma pretende fazer o ajuste fiscal requerido para esta etapa.

Mais do que a cifra em si, o importante, neste momento, é mostrar que há consciência
sobre a necessidade de se efetuar um ajuste fiscal convincente em tamanho e qualidade.

Como o orçamento federal é autorizativo e não impositivo, o fundamental é saber como
ele será executado. Não é necessário, nem recomendável, vestir uma camisa de força
fixando números rígidos para a execução orçamentária. Até porque não se sabe, de
antemão, como, na prática, irá se comportar a receita fiscal. No final, o corte efetivo
poderá ser maior ou menor que os 50 bilhões programados.

Cortes drásticos e lineares de despesa também não seriam recomendáveis, nem parece
ser essa a orientação. Poderia causar fortes danos ao bom funcionamento dos serviços
públicos e ao andamento dos projetos prioritários de investimentos. É melhor administrar,
no dia a dia, a execução das despesas. Dá mais trabalho, mas o resultado será melhor.
Uma boa ação gerencial poderá, sem dúvida, permitir cortes de desperdícios na área dos
gastos públicos em montantes elevados. Tais cortes permitem melhorar o resultado fiscal,
sem prejuízo do crescimento das atividades econômicas. Alguns governos estaduais (Minas
Gerais, por exemplo) têm conseguido melhorar a qualidade dos gastos públicos, via corte
de desperdícios (utilizando-se da ajuda de consultorias privadas).  Na área federal não
há dúvida de que existe muito espaço para melhoria na qualidade dos gastos, como têm
mencionado a Ministra do Planejamento. O momento é oportuno para se colocar essa
orientação em prática:  “fazer mais com menos”.

É interessante mencionar, de qualquer forma, que os números fiscais da economia
brasileira ainda aparecem bem na foto, quando comparado com os de algumas importantes
economias desenvolvidas e emergentes.



A revista The Economist (12 a 18 de fevereiro de 2011), por exemplo, traz os seguintes
números para os déficits fiscais (como proporção do PIB), estimados para 2010: Estados
Unidos (8,9%), Canadá (4,0%), Japão (7,5%), Grã-Bretanha (10,1%), Zona do Euro
(6,2%), Rússia (4,6%), Índia (5,1%), África do Sul (5,3%).  A mesma fonte indica um
déficit fiscal para 2010, de 2,3% do PIB para o Brasil e de 2,2% para a China. Isso não
significa, naturalmente, que não temos problemas na área fiscal: nossa dívida pública
é elevada (como proporção do PIB) e cara (juros reais elevados).

Na realidade, o grande desafio da política macroeconômica será buscar resultados
que conciliem os objetivos básicos de se assegurar um crescimento satisfatório da
produção e do emprego, o controle da inflação e o equilíbrio nas contas externas.
Espera-se que um crescimento mais moderado dos gastos públicos contribua para
reduzir as pressões inflacionárias pelo lado da demanda, deixando de sobrecarregar
exageradamente a política monetária (como aconteceu sistematicamente nos Governos
FHC e Lula). A responsabilidade principal pelo cumprimento da meta para a inflação
continuará a ser, de qualquer forma, do Banco Central.

As medidas macroprudenciais adotadas pelo BC já estão produzindo resultados em
termos de encarecimento e moderação na oferta de crédito. As pressões vindas do
cenário internacional, via aumento dos preços das commodities,  poderão ser maiores
ou menores, conforme o próprio desempenho da economia mundial.

A conta de chegar para o cumprimento da meta inflacionária acabará sendo, como
sempre, feita pela taxa de juro.



Brasil - Indicadores Selecionados
2010 2011

estimativa projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 185,7 187,6 189,0 191,1 192,8
2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1834,0 1860,0 1900 1970,0 2020,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9876 9915 10053 10309 10477
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 2661 3032 3185 3550 3900
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1310 1491 1420 1968 2200
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 6,1 5,2 - 0,6 7,7 4,3
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,7 3,7
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,8 4,0
    - Serviços 6,1 4,9 2,2 5,6 4,5
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,5 5,9 4,3 5,9 5,8
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 6,4
9.  Taxa média de desemprego (%) 9,3 8,1 8,1 6,5 6,3
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 11,25 13,75 8,75 10,75 12,50
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 8,1 7,2 4,5 4,0 5,7
12.  Taxa de Investimento 17,4 19,1 19,5 20,0 20,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153,0 201,9 248,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 236,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 12,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,5 -66,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) 0,3 -1,8 -1,6 -2,3 -3,0
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 34,6 45,1 25,9 48,5 43,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 305,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50,0 -55,0
21. Dívida externa total líquida/exportações 0,0 -0,1 -0,4 -0,3 -0,3
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1,78 2,35 1,74 1,67 1,80
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 7,8
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,3 2,0 3,3 2,6 2,4
      Governo Federal ... 0,9 3,4 1,3 ...
      Governos Estaduais e Municipais ... 1,2 -0,1 1,3 ...
      Empresas Estatais ... -0,1 0,0 ...
25. Dívida Pública Líquida (US$ bilhões) 674,6 490,9 773,2 883,7 856,0
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 43,9 38,8 43,0 40,4 40,0
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1150,4 1153,6 1345,3 1475,8 1540,0
28. Carga Tributária (% do PIB) 34,5 34,9 34,3 35,0 35,0

29. Juros/PIB (%)(**) 6,3 5,6 5,4 5,4 5,2
30. Supermercados - Vendas Reais (%) 5,9 9,0 5,5 4,3 4,0

Fonte dos dados observados: IBGE, Banco Central, FGV, BNDES, IPEA; SECEX e ABRAS.
(1) Estimativa sujeita a alteração
(*) Calculado pelo Banco Mundial, utilizando o critério de Paridade de Poder de Compra (PPP) .
(**) Juros nominais 
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