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Agenda alternativa do governo 
preenche o vazio até as eleições 

reforma da previdência, o 
segundo mais importante passo 
para consertar as contas . 
públicas após o teto de gastos, 
saiu de cena, para 

provavelmente só voltar no próximo 
'governo. Nem mesmo as generosas e 
desfiguradoras concessões feitas pelo 
governo de Michel Temer foram suficientes 
para reunir apoio a ele entre os deputados. A 
agenda de 15 pontos, um apanhado de 
projetos no Congresso, é importante e a 
maior parte das medidas vão na direção 
correta. Do ponto de vista da urgência e do 
impacto a curto prazo sobre o déficit público, 
não são muito relevantes. 

Um dos responsáveis pelo arquivamento 
da reforma são, em primeiro lugar, o 
presidente Michel Temer, que protagonizou 
um diálogo comprometedor comJoesley 
Batista: no Palácio do Jaburu. Sua atitude , 
quase lhe custou o mandato e a duras penas 
conseguiu que, por duas vezes, a Câmara dos 
Deputados o livrasse de ser investigado. 
Naquela altura, havia provavelmente apoio 
suficiente para a PEC. 

Depois, os deputados mostraram mais uma 
vez irresponsabilidade com as finanças 
públicas e uma contradição flagrante com o 
que votaram antes. Aprovar um teto de gastos 
que se estende, em tese, por 20 anos é uma 
medida dura, que só se sustenta se um segundo 
passo necessário for dado, o da própria reforma 
da previdência. Apoiando-se na falsa premissa 
de que votar a favor dessa reforma significa não 
se reeleger, e, mais ainda, fazendo coro com 
corporações que tentam manter a qualquer 
custo seus privilégios, os deputados 
recusarem-se a levantar o pilar mais importante 
do limite de despesas aprovado. 

O presidente Temer fez uma fuga para a 
frente, ao trocar uma derrota previsível na 
questão da previdência, por uma intervenção 
na segurança pública do Rio de Janeiro. Os 
dois problemas, o desequfübrio 
previdenciário e a segurança fluminense, são 
muito graves, embora a possibilidade de 
obter dividendos políticos imediatos pondo 
o Exército no comando das polícias e dos 
presídios no Rio seja maior- se tudo der 
certo, o que está longe de ser uma certeza: 

O governo temer entrou, assim, em modo 
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eleitoral. No caso, o calendário é destino, e a 
pouco mais de sete meses do pleito, a fábrica 
de projetos do Executivo e a de deliberações 
do Congresso reduzem a marcha. Fechou-se o 
espaço político para aprovação de medidas 
reformistas de longo alcance - a exceção 
pode ser a independência do Banco Central, 
sempre cogitada e sempre arquivada. 

Até certo ponto, o governo não precisa 
mais tanto do Congresso quanto precisou 
antes, o que talvez explique o ataque de 
nervos do presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), que pode ser candidato, e o 
mau humor do presidente do Senado, 
Eunício Oliveira (PMDB-CE) contra a agenda 
de 15 pontos. Uma candidatura governista, e 
Temer a quer agora, dependerá 
principalmente de dois dados que já foram 
lançados. As medidas já tomadas garantem 
uma recuperação da economia segura e de 
boa intensidade, somando pontos para o 
ministro Henrique Meirelles e o Planalto. 

O segundo dado, a intervenção no Rio, 
aprovada pelo Congresso, segue um ritmo e um 
destino que depende pouco de decisões futuras 
dos congressistas. Apenas estancar a escalada 
de violência e conseguir uma trégua para a 
população do Rio já trará ganhos para Temer. 

Dependendo de para aonde soprarem os 
ventos eleitorais, não será difícil obter maioria 
simples para vários projetos que dormiam no 
Congresso e foram despertos pela agenda de 15 
pontos. O projeto de reforço das agências 
reguladoras é importante e pode ser aprovado, 
mas antes o governo precisa parar de \ 
desrespeitar seus princípios nomeando ,_ 
apaniguados políticos para ocupá-las. G~dastro 
positivo e depósitos voluntários do BC são itens 
relevantes para a eficácia da política monetária, 
assim como a autonomia do BC, cujo fr.>rmato a 
ser proposto só se conhece o esboço. Pàra os 
cofres públicos, a ação mais importante será a 
privatização da Eletrobras, complementada 
pela reoneração da folha de pagamento, a 
regulamentação do teto de remuneração. 

Essa agenda modernizadora iria emfrente 
sem despertar pai;l:õ,es,.em tempos normais. 
Mas ela está agora ao sabor dos interesses e 
das alianças que se formarão para a disputa 
nas urnas. No curto prazo - até outubro - a 
agenda não é decisiva. Executivo e Legislativo 
estão de olho nas eleições. · 
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Um possível abandono da emenda constitucional 95 
traria fortes reveses econômicos~ Por Rubens P. Cysne 

Implantação parcial 
do teto dos gastos 

igumas análises recen
tes julgam impossível 
o cumprimento da 
Emenda Constitucio

nal nQ 95 (EC 95), do teto dos 
gastos. Nesse contexto, é impor
tante examinar-se tecnicamente, 
de forma construtiva, o caso no 
qual a regra básica de controle 

Inflexão da dívida pública 
Tempo de retorno da relação dívida líquida/PIB ao nível de dez/2017 
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mamente sobre a EC 95, que limita 
por 20 anos o crescimento real dos dual e · municipal, incluídas no 
gastos públicos. O foco da discus- conceito de governo geral, não es
são fiscalpassou a se concentrar na tão formalmente incluídas na EC 
reforma da previdência, sem a 95. Isso afeta o valor da fração de 

. qual, admite-se, a manutenção in- gastos públicos efetivamente su
tegral da EC 95 pode deixar as fun- jeitos a essa medida. 
ções básicas do Estado à deriva, Os resultados são apresenta- · 
com prejuízos inestimáveis à po- __ dos no gráfico. No eixo x, varian
pulação, às instituições e à nação. · .- do de O a 100%, tem-se o percen-

Um possível abandono da EC • : tqal das despesas do governo ge- . 
95, por outro lado, traz consigo, ral que segue a regra ditadá pela 
além· de fortes reveses econômi- . EC 95. Para o réstànte das despe
cos, perda de reputação para a , sas, admite-se que · se mantel)ha 
condução de políticas fiscais · constante como fração do PIB. 

. congêneres no futuro. No eixo y lê-se o tempo necessâ-
Cabe analisar o caso interme- rio para que a razão dívida líqui

diário, no qual o governo conse- da/PIB volte ao seu valor existen
gue manter constante em termos te em dç novembro de2Ql 7. 
reais apenas uma fração dos gas-
tos primários. Esse será o caso A refonna da Previdência 
concreto caso as salvaguardas 
pelo não cumprimento da EC 95 
venham a se acionadas. 

Usamos . como parâmetros 
uma taxa de juros Selic de 7%, in
flação de 4% e um crescimento do 
produto de 2,68% ao ano. Parale
lamente, trabalhamos também 
com a taxa implícita sobre a dívi
da líquida. Seu valor foi de 13,9% 
em novembro de 2017. 

A receita primária das três es
feras públicas ( incluindo receitas 
correntes não tributárias) é esti
mada em 35,46% do PIB. E o défi-

, cit primário inicial de 2,57% do 
PIB. A dívida líquida ao final de 
2017 (novembro) girou em tor
no de 53% do PIB. 

Assumindo que o juro real, o 
crescimento do produto e a razão 
receitas primárias/PIB permane
çam constantes ao longo do tem
po, tentamos responder à seguinte 
pergunta: qual o tempo para que a 
razão dívida líquida/PIB, atual
mente em forte elevação, volte ao 
nível existente ao final de 2017? 

A resposta depende, como se
ria de se esperar, da proporção 
das despesas primárias sujeitas à 
regra da EC 95. À medida que tal 
proporção aumenta, mais despe
sas tendem a cair como fração do 
produto quando o PIB se eleva: 

Com isso tende a haver uma 
melhora mais rápida do saldo fis
cal primário, já que as receitas, 
por hipótese, crescem junto com 
o PIB. Com o tempo, melhoram os 
parâmetros de endividamento. 

Cabe observar que a esfera esta-

permitiria manter a 
esperança de um 
profícuo círculo virtuoso 
na economia brasileira 

A metodologia para os cálcu
los subjacentes deriva de Cysne e 
Gomes(2017)1• 

Qualitativamente, fica claro 
que, à medida que a parcela dos 
gastos submetidos à regra do Teto 
se eleva, o tempo para a razão dívi
da líquida/PIB voltar ao seu valor 
original se reduz, o que mostra o 
poder de ajuste da EC 95 para taxas 
razoáveis de crescimento do PIB. O 
ponto vale tanto para os cálculos 
com base na Selic ( crnva de baixo) 
quanto aqueles com base na taxa 
implícita ( curva de cima). 

O valor zero à esquerda, no ei
xo x, equivale ao caso de total 
abandono da EC 95. Mantidos os 
atuais parâmetros e frações de 
receita e despesas primárias, a · 
razão dívida/PIB não volta ao seu 
valor inicial. Isso ocorre nessa si
mulação porque sem a EC 95 as 
despesas primárias, por hipóte
se, se mantêm constantes como 
fração do PIB. 

O caso oposto, quando 100% 
das despesas das três esferas se 
regem pela regra da EC 95, equi
vale ao número 1 no lado direito 
do ~ixo x. O tempo necessário pa
ra a razão dívida/PIB retomar ao 
seu valor inicial nesse caso varia 
entre 5,5 e 16,3 anos, dependen
do se a taxa de juros considerada 

é a Selic ou a taxa implícita. 
No caso do governo federal, a 

fração das despesas primárias hoje 
em dia sujeitas ao mecanismo de 
controle da EC 95, desprezando-se 
as transferências de receita para 
outros entes federativos, gira em 
tomo de 98% do total 

Se supusermos que as esferas 
estadual e municipal seguirão 
percentual congênere ( a rigor, 
no caso dessas esferas os investi
me.ntos não se incluem na regra 
de controle), podemos nos con
centrar sobre o·valor de 0,98 no 
eixo x do gráfico. Sob essa hipó~ 
tese, a razão ,~vida líquida/PIB 
retoma a 53% do PIB em um pe
ríodo entre 5,7 e 16,8 anos. 

Conjecturas alternativas podem 
ser avaliadas fazendo-se uso do 
gráfico. Se apenas 80% do total da 
despesa do governo geral segue a 
regra da EC 95, por exemplo, 
tem-se um tempo total de retomo 
dá razão dívida / PIB entre 7,1 e 
23,2 anos, novamente demons
trando a forte dependência dos re
sultados à taxa de juros utilizada. 

Vários outros tipos de análise 
contemplando o cumprimento 
apenas parcial da EC 95 são possí
veis a partir da metodologia aqui 
utilizada. Em particular, indaga
ções envolvendo parâmetros alter
nativos de endividamento e a sen
sibilidade dos resultados à taxa de 
juros e ao crescimento do PIB. 

Desnecessário mencionar, 
crescimento econômico ( aqui 
suposto de 2,68% ao ano durante 
um longo período) não ocorre 
por acaso nem é panaceia. Talvez 
o que esses números mais expli
citem, ainda que de forma implí
cita, seja a enorme necessidade 
de aprovar rapidamente uma 
abrangente reforma da Previ
dência. Isso nos permitiria apro
veitar as circunstâncias mais fa
voráveis atuais e manter a espe
rança de um profícuo érrculo .vir
tuoso na economia brasileira. 

1 Rubens Penha Cysne e Gomes C. 
Thadeu de Freitas (2017), "O Custo 
do Atraso no Equacionamento da 
Questão Fiscal, Revista de Econo
mia Política, vol. 3 7, nº 4 ( 149 ), pp. 
704-718,, outubro-dezembro/2017. 

Rubens Penha Cysne é professor da 
FGV-EPGE. 
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