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Brasil precisa de um plano orçamentário, diz professor  

(Priscila Dadona)

“Déficit nas contas correntes traz mal-estar à população”, afirmou Cysne O mercado aguarda para os próximos dias um 
anúncio de corte no orçamento para manter as contas públicas sob controle e evitar novos aumentos nos juros. O diretor 
da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV), Rubens Penha Cysne, sugere um plano 
orçamentário como fizeram os Estados Unidos nos anos 80. Como era o plano dos EUA? Em 1985, os EUA tinha 
cenário parecido com o Brasil: câmbio flexível, déficit em contas públicas razoável.Tinha que aumentar os juros para 
impedir a inflação porque a economia estava aquecida. Então eles fizeram um plano orçamentário: o Gramm Rudman 
orçamentário. Viram que a origem do problema eram as contas públicas. Exatamente o que está acontecendo hoje no 
Brasil. Perceberam, como deveríamos perceber, que tinham que mexer nas despesas públicas. Pegaram o orçamento e 
dividiram em despesas discricionárias, que podiam ser cortadas (novos investimentos, gastos de custeio), e não 
discricionárias (aquelas em que não é possível mexer no contexto do orçamento, como verba previdenciária). Fixaram a 
atenção sobre as discricionárias. Colocaram um teto nestas despesas. Toda vez que precisa aumentar alguma despesa 
não discricionárias eles aumentavam a receita ou reduziam alguma despesa discricionária. Com isso, garantiram todo o 
período de prosperidade dos dois mandatos do governo Bill Clinton. Sugiro que seja feito no Brasil. É preciso mudar a 
instituição orçamentária para que possa refletir uma peça de administração macroeconômica. Hoje em dia o orçamento é
visto como um conjunto de números. Qual o grande problema do Brasil? No Brasil, temos claramente um déficit da 
conta corrente no balanço de pagamentos indo para US$ 50 bilhões, o que não é justificável num período no qual os 
termos de troca, portanto os preços das exportações relativamente aos preços das importações se encontram tão 
favoráveis. A teoria econômica sugere que os países poupem (tenham superávit na conta corrente) quando as coisas estão
indo bem para fazer frente em uma situação contrária, quando os preços dos produtos que exportam estão mal. Mas não 
é o caso agora. Esse déficit neste momento é ruim? É ruim porque seria interessante ter nas variáveis macroeconômicas 
uma trajetória não muito sujeita a picos e vales (déficits muito altos). Estes ciclos muito grandes, com consumo muito 
altos e depois muito baixos, diminuem o bem-estar da população. É ruim porque esse excesso de investimento e 
consumo sobre renda, ocorre em qualquer pessoa que gasta mais que ganha. O que chamamos de aumento do passivo 
externo líquido terá que ser revertido, porque são obrigações com os não-residentes. Não precisa ser revertido na sua 
totalidade, mas significa que nossos ativos líquidos estão diminuindo, ou seja, estamos devendo mais e teremos que 

      pagar lá frente. Se não for assim o PIB vai ter que ser superior ao consumo mais investimento. O que seria ideal para o       
país? O ideal seria ter um déficit mais suave. O câmbio não está numa posição que permita esta trajetória de menor 
oscilação da variável macroeconômica. O déficit é ruim porque estamos numa situação favorável dos preços das 
exportações. Nesta situação favorável é hora de ter um déficit baixo. Ter déficit muito alto em momentos de bonança é 
ruim porque em momentos de crise tem que fazer um esforço muito grande. Como fazer para corrigir? O câmbio flexível
pressupõe que as contas públicas estejam sob razoável controle, porque se não for assim tem que elevar os juros para 
conter a inflação, entra uma enxurrada de capital e desvaloriza o câmbio. O processo pode durar vários anos e pode ir 
ameaçando o setor produtivo do país. Os preços das commodities ajudaram neste cenário? Os produtos que exportamos 
estão com preços bastante razoáveis. Se compararmos os preços antes da crise (2008/2010 com 2003/2007) vemos um 
aumento de 25% nos últimos dois anos. O que significa que os termos de troca aumentaram ou melhoraram para o 
Brasil. Nesta fase, não era para termos este déficit, o que significa que importamos muito por efeito renda ou 
importamos muito por efeito preço. Ou a economia está crescendo muito, o que não é o caso, ou o elemento crucial é o 
câmbio. Qual a solução para o câmbio? Estamos no processo que precisamos controlar a inflação. Mas não vemos o 
único instrumento que o BC tem é o juros e, ao usá-lo, ele valoriza o câmbio. A imprensa debate a taxa do Copom, mas 
o que deveria debater aquela uma vez por ano no qual o BC estipula a sua meta de inflação. Este ponto é crucial porque 
a taxa do Copom é uma variável técnica e a meta é política. Na maior parte dos países que existe controle de metas, o 
BC não participa da fixação da meta. Ele recebe esta meta da Fazenda. Pode parecer uma nuânce sem importância, mas 
não é. Quando o BC recebe esta meta, sendo ele realmente independente, ele questiona a Fazenda sobre a consistência 
fiscal daquela meta. No Brasil não acontece assim. Aqui ela é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), 
que tem três bancos (ministro da Fazenda, do Planejamento e o presidente do BC). Ou seja, o BC participa da meta. O 
ideal seria um BC mais independente? Claro. Independência é algo que não é factível hoje no Brasil, mas é em outras 
partes do mundo, onde o presidente do BC não fixa a taxa de inflação e publicamente questionaria a consistência fiscal 
da meta. Este tipo de questionamento público é o que realmente refletiria a independência do BC. Os mecanismos de 
meta de inflação para funcionar de forma eficiente exigem que haja debate público. Do contrário, controla a inflação 
sem ter consistência fiscal. Quais medidas este novo governo deveria adotar? O que realmente resolve é o controle da 
demanda de absorção de consumo e investimento. É fazer o dever de casa que é o ajuste fiscal, que todo mundo sabe 
que deveria fazer. Se não fizer vai crescer menos do que poderia. A nova administração deve promover este ajuste 
fiscal? Acho que sim, sou sempre otimista. Há tendência apontando neste sentido. Não existe ainda claro 
direcionamento, mas acho que tudo o que falamos é de conhecimento de todos que lidam com estes problemas. O 
diagnóstico é preciso. Há ainda o custo político, mas todos sabem que é mais interessante fazer as coisas no começo do 
que no fim.


