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DÍVIDA PÚBLICA -TAMANHO, CUSTO, CREDIBILIDADE

Sabemos que a crise enfrentada por alguns países da Zona do Euro tem sua origem,
basicamente, na dificuldade que os respectivos governos têm de honrar seus compromissos
com a dívida pública. Daí a necessidade de “pacotes” de ajuda internacional.

O governo dos Estados Unidos, que tem o maior PIB do Mundo, também se defronta com
problemas (políticos) envolvendo o tema dívida pública (precisa de aprovação de novos
limites, pelo Congresso).

O Japão, terceira economia do Mundo, também tem chamado a atenção dos analistas,
pelo tamanho atingido pela sua dívida pública.

Se comparadas aos respectivos PIBs, as dívidas públicas desses países, impressionam
pelo tamanho relativo e absoluto. Parecem impagáveis, superando amplamente, em alguns
casos, o valor do próprio PIB.

O que em geral têm em comum, as dívidas públicas dos países do primeiro mundo, é o
seu baixo custo. A taxa de juro em geral é muito próxima de zero ou negativa. Então, se a
dívida for rolada, ela não crescerá em termos reais, a não ser que déficits fiscais de
grandes proporções contribuam para fazê-las crescer.

Se os déficits fiscais forem mantidos em níveis razoáveis e as economias apresentarem
algum crescimento, os governos desses países não terão, em princípio, dificuldade para
honrar suas dívidas.

O caso brasileiro é bem diferente. Em primeiro lugar, o custo da dívida pública brasileira
costuma ser bastante elevado, apesar de estar em queda nos últimos anos. Em segundo
lugar, a credibilidade do governo brasileiro com a dívida pública ainda está em fase de
construção e consolidação. É que em passado longínquo (época do Império) o Governo
do Brasil já deu calote nos credores. Em passado não tão longínquo (anos 1970/90) os
credores foram submetidos a calotes parciais (giro forçado, mudança nos critérios de
remuneração etc.).

Isso explica, em parte, por que não temos, ainda, um custo da dívida tão baixo quanto nos
países desenvolvidos.



Não há dúvida, de qualquer modo, que na era do Real, avanços importantes foram
obtidos, em matéria de gestão e credibilidade da dívida pública federal. Tanto é que se
consegue girar e ampliar a dívida, a custos cada vez menores, inclusive junto a
investidores estrangeiros, que se dispõem a aplicar em títulos públicos brasileiros
denominados em reais.
Entretanto, crescimento da dívida pública, o baixo crescimento da economia e o desgaste
de imagem, resultado dos malabarismos contábeis no âmbito das finanças públicas,
podem, se não formos cuidadosos, colocar em risco um precioso capital de confiança
construído nas quase duas décadas de Plano Real.

Não podemos nos esquecer, também, de que em cenário de incerteza internacional,
os títulos do Tesouro dos Estados Unidos costumam ter maior demanda, facilitando seu
giro, a baixo custo. No caso dos países emergentes, entre os quais estamos incluídos,
pode ocorrer exatamente o contrário. Em cenário adverso, podemos sim encontrar
dificuldade para girar a dívida pública a custo razoável.

Neste momento, por exemplo, em que a inflação está em alta e substancialmente acima
do centro da meta (de 4,5%), o Banco Central, através da última ata do COPOM,
sinaliza que não irá mais derrubar a taxa básica de juro, este ano, como poderia ser o
desejo dos escalões mais elevados do Governo Dilma. O BC quer fazer o mercado
acreditar, por ora, que a taxa SELIC será mantida em 7,25% ao longo de 2013.

Mas, suponhamos que a inflação siga em aceleração, em boa parte alimentada, em
última análise, pela expansão dos gastos públicos e dos créditos através dos bancos
oficiais. Neste caso, o COPOM poderá retomar a alta do juro, mesmo com a Presidente
Dilma já em plena campanha para reeleição? O Presidente do BC, Alexandre Tombini,
afirma que fará o que tiver que ser feito, para manter a inflação convergindo para o
centro da meta. Isso inclui elevações na taxa de juro ainda este ano?



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 3,0 3,6
    - Indústria -6,4 10,4 1,6 -1,8 3,1 3,5
    - Agropecuária -4,6 6,3 3,9 -2,0 3,6 3,8
    - Serviços 2,2 5,5 2,7 2,1 3,3 3,7
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) 153,0 201,9 256,0 242,6 265,0 283,0
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 16,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,0 -64,0 -68,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,8 -2,8
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 25,9 48,5 66,7 60,0 61,0 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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