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CONTAS PÚBLICAS – RETROCESSO PLUS

Observando os malabarismos contábeis feitos pelo Governo Federal (Lula da Silva e
Dilma Rousseff), nos últimos anos, caberia a pergunta: estamos voltando ao passado, em
matéria de transparência (falta de) nas contas públicas? O problema atual nos parece
bem mais grave, pois, se, há três ou quatro décadas, a falta de transparência era resultante
de um quadro institucional inadequado, agora ela resulta de atos deliberados do Governo
visando “escamotear” a verdadeira situação. A “esperteza” é feita com tanta “competência”
que já foi motivo de matéria nos principais jornais do Mundo, causando sérios prejuízos à
credibilidade internacional da economia brasileira.

Nos anos que precederam a hiperinflação brasileira das décadas 1980 e l990 era realmente
difícil saber a efetiva situação das finanças públicas brasileiras, já que havia verdadeira
mistura entre as contas fiscais e as monetárias. Em consequência, as estatísticas
referentes ao Tesouro Nacional costumavam mostrar saldos contábeis quase sempre
superavitários. Não que o Governo quisesse esconder a verdadeira situação das suas
finanças. É que com as práticas contábeis então vigentes (sem qualquer intenção de
maquiagem, é preciso que se diga) não era possível conhecer a real situação das contas
públicas. A dificuldade de leitura tinha origem no próprio quadro institucional confuso
então em vigor. Mas alguns analistas, entre os quais o autor deste texto, chegaram a
publicar estudos, ainda no Governo Geisel (l974/79), procurando mostrar que o déficit
público já era, naquela época, a principal “fonte primária” alimentadora da inflação. Valores
substanciais de despesas (que deveriam ser computadas como fiscais), principalmente
por conta dos elevados subsídios nas taxas de juros dos empréstimos do Banco do Brasil
ao setor agrícola, simplesmente não constavam do Orçamento Federal. Tais despesas
com subsídios eram financiadas através da então chamada “conta movimento” pela qual
o Banco do Brasil sacava, praticamente sem limite, contra a conta do Tesouro Nacional
no Banco Central. A conta do Tesouro Nacional era alimentada não somente pela
arrecadação tributária, mas também pela colocação de títulos da dívida pública, bem
como pela simples emissão de moeda. Essa conta do Tesouro Nacional era mantida
quase sempre positiva, ou seja, superavitária, por mais que grandes somas fossem nela
debitadas.

 A dificuldade para se avaliar a verdadeira situação das contas públicas era tal que o
Presidente Eleito, Tancredo Neves (1985), valeu-se de estudos realizados por consultores
privados para inteirar-se da situação, já que os dados oficiais não permitiam conhecer a
efetiva situação das finanças governamentais. Tancredo iria assumir consciente da



necessidade de se praticar a austeridade, pois o grande desequilíbrio das contas
públicas assim o recomendava. Lembre-se, a propósito, que a frase mais destacada,
na área da economia, naquele que seria o discurso de posse de Tancredo Neves (lido
por Sarney, em 15.03.85), dizia: “é proibido gastar”. Com a morte de Tancredo, o
Presidente Sarney (vice de Tancredo) não chegou a colocar em prática a austeridade
fiscal. A prática da austeridade tornara-se politicamente inviável, e a equipe econômica
escolhida por Tancredo (liderada por Francisco Dornelles, como Ministro da Fazenda)
perdia espaço rapidamente. Em agosto daquele ano, a equipe econômica (ortodoxa,
na avaliação de Roberto Campos) formada na expectativa de um suposto Governo
Tancredo era substituída pelos heterodoxos, liderados por Dilson Funaro. A equipe de
Funaro aceitava a tese de que não havia déficit público a ser combatido. A nova
orientação era a gastança, como forma de impulsionar o crescimento da economia. A
inflação não teria origem nos desequilíbrios das contas públicas. O Tesouro Nacional
seria superavitário, como apareciam nos dados contábeis (em razão das deficiências
institucionais já mencionadas). A inflação seria puramente inercial, resultante da
realimentação dos preços pela via da indexação generalizada. A inflação de “hoje”
poderia ser inteiramente explicada pela inflação de “ontem”. Se a inflação era inteiramente
inercial, um congelamento geral de preços poderia ser a solução. Daí o lançamento do
Plano Cruzado, em fevereiro de 1986, pelo Presidente Sarney, de congelamento geral
dos preços, que gerou uma grande euforia consumista, que, entretanto, durou poucos
meses. No auge da euforia, colocar em dúvida os méritos do congelamento geral de
preços, como forma de se controlar a inflação, era visto como falta de patriotismo. Não
demorou, entretanto, a que os mesmos economistas, que haviam embarcado na tese
da “inflação puramente inercial”, se dessem conta de que o diagnóstico sobre as
contas públicas estava equivocado. Havia, de fato, um grande déficit fiscal, que precisaria
ser combatido. Tarde demais. Não havia espaço para a prática da austeridade fiscal no
cenário político então vigente.

A aceleração alucinante da inflação, que permeou os Governos Sarney, Collor de Mello
e Itamar Franco, ainda motivou o lançamento de outros planos de estabilização (Bresser
1, Bresser 2, Verão, Feijão com Arroz, Collor) que fracassaram. A inflação somente
viria a ser efetivamente controlada, com o lançamento do Plano Real (junho/l994) no
Governo Itamar/(FHC no Ministério da Fazenda), quando se aplicou um muito bem
formulado plano de desindexação, seguido pela prática de uma política macroeconômica
ortodoxa (Pedro Malan, Armínio Fraga, Gustavo Franco).

O Governo Federal, agora, parece ter “descoberto” uma fonte “sem limites” de recursos,
via expansão dos créditos do BNDES, da Caixa Econômica Federal e do Banco do
Brasil, respaldados, em última instância, pela emissão de títulos da dívida pública.
Parece que estamos reintroduzindo no Brasil, uma nova espécie da “conta movimento”
dos anos 1970/80 que acabou por nos levar à hiperinflação.

A estabilização da economia brasileira, conquistada a duras penas, pode agora estar
sob ameaça, diante do gosto demonstrado, principalmente desde o segundo mandato



de Lula e magnificado na administração Dilma Rousseff, pelos truques destinados
a apresentar uma boa imagem das contas públicas.  O desgaste de credibilidade
provocado por tais malabarismos contábeis não vale a pena, já que os efeitos
macroeconômicos da expansão dos gastos públicos são inexoráveis, como foram
no passado. Esses efeitos aparecem na forma de maior inflação, maior déficit nas
contas externas, expansão da dívida pública, queda dos investimentos, menor
crescimento etc.

Que “esperteza” é essa?



Brasil - Indicadores Selecionados
2013 2014

projeção projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2 198,0
2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1900 2050,0 2060,0 2090,0 2150,0 2230,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10745,0 10960,0 11300
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4350,0 4700,0 5100
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2300,0 2380,0 2430
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) - 0,6 7,5 2,7 0,9 3,2 3,6
    - Indústria -6,4 10,4 1,6 -1,8 3,0 3,6
    - Agropecuária -4,6 6,3 3,9 -2,0 3,5 3,8
    - Serviços 2,2 5,5 2,7 2,1 3,3 3,6
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,3 5,9 6,5 5,8 5,7 5,5
8. Inflação (% a. a. - IGPM) -1,7 11,3 5,1 7,8 5,3 5,1
9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 6,5 5,9 5,5 5,5 5,5
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 8,75 10,75 11,00 7,25 7,25 8,00
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 4,5 4,0 4,1 2,3 2,0 2,3
12.  Taxa de Investimento 16,9 18,4 19,0 16,5 17,0 17,5
13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 265,0 282,0
14. Importações (US$ bilhões) 127,6 181,6 226,2 233,1 248,0 267,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 25,4 20,2 29,8 19,4 15,0 15,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,0 -65,0 -68,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,7 -2,8
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 25,9 48,5 66,7 60,0 62,0 61,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 239,0 288,6 352,0 378,6 387,0 390,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -61,2 -50,0 -75,0 -92,0 -85,0 -80,0
21. Dívida externa total líquida/exportações -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1,74 1,67 1,87 2,08 2,10 2,15
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -26,0 -4,0 12,0 11,2 1,0 2,4
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 3,3 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4
      Governo Federal 3,4 1,2 2,1 ... ... ...
      Governos Estaduais e Municipais -0,1 1,3 0,5 ... ... ...
      Empresas Estatais 0,0 8,0 ... ... ...
25. Dívida Pública Bruta (R$ bilhões) 2.156,5 2426,1 2653,6 2631,0 2870,0 3100,0
26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,4 64,0 60,0 61,0 61,0
27.Carga Tributária( % do PIB) 33,3 33,5 35,3 35,0 35,0 35,0
28.Juros/PIB (%) (**) 5,4 5,4 5,7 4,9 4,7 4,6
29. Supermercados-Vendas Reais(%) 5,5 4,2 3,7 5,0 5,0 5,0
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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