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Anexo

Fatos sobre a situação fiscal brasileira

O gráfico A.l permite visualizar o Brasil relativamente ao resto do mundo, to-

mando uma amostra de 68 grandes economias para as quais há dados disponíveis

no FMI e no Banco Mundial em termos do resultado nominal do setor público.

O dado de interesse é o resultado fiscal nominal médio do setor público consoli-

dado, incluindo as três esferas, entre 2003-05 (necessidades de financiamento do

setor público 
— NFSPs).41

Gráfico A.l
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Fontes: FMI, Banco Mundial e Banco Central do Brasil.

41 A utilização dos dados de NFSP até 2005 para o caso brasileiro deveu-se à dificuldade em

obter informações mais atualizadas para a série de países que está sendo considerada no gráfico.
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O Brasil ocupava, nesse período, a 51a posição entre os 68 países analisados,

no que diz respeito ao saldo fiscal. As necessidades de financiamento brasileiras,

de 3,93% do PIB, encontram-se superiores à média e à mediana da amostra, que

assumem os valores de, respectivamente, 1,78% e 2,79%.

Quando se analisa o quadro das NFSPs brasileiras ao longo do tempo, é

possível se analisar em maior detalhe os determinantes desse comportamento,

bem como a evolução após 2005. O gráfico A.2 mostra a evolução histórica das

NFSPs desde 1998. Observa-se que o déficit primário tem sido sistematicamente

negativo, ou seja, tem havido constante superávit das contas do governo exceto

juros. Nos primeiros cinco meses de 2006 o valor médio do superávit primário foi

de 4,44% do PIB. Apesar desse esforço, entretanto, os juros pagos sobre a dívida

pública têm sido sempre superiores ao superávit primário, dessa forma fazendo

com que o déficit nominal seja positivo.

Gráfico A.2

Déficits nominal e primário como percentagem do PIB (maio 1999-abr. 2007)

_

Fonte: Banco Central do Brasil
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Período

A média do déficit nominal em 2006 foi de 3,37% do PIB. Como o superá-

vit primário nesse mesmo período foi de 4,29% do PIB, conclui-se que o paga-

mento de juros nominais sobre a dívida pública nesse período girou em torno de
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7,66% do PIB.42 Esse quadro apresenta-se um pouco melhor para os primeiros

quatro meses de 2007. Assim, a média do déficit nominal nesse período fica em

torno de apenas 0,88% do PIB, ao passo que o superávit primário médio iguala

5,82% do PIB, levando-se a um total de juros nominal da ordem de 6,7% do PIB.

Com base nesse quadro, é importante analisarmos a evolução da dívida pública e

o comportamento das receitas (carga tributária), a fim de que possam ser feitas

inferências a respeito não só do comportamento do déficit nominal, mas, de modo

mais geral, sobre as contas públicas da economia brasileira.

Dívida pública

O endividamento total (interno e externo) do setor público tem se mostrado rela-

tivamente estável, tendo oscilado entre 46,8% e 44,4% do PIB entre janeiro de

2005 e abril de 2007. Paralelamente, a dívida externa do setor público tem caído

desde o terceiro trimestre de 2002. Em setembro de 2002, seu valor era de 17%

do PIB. Em abril de 2007, a dívida externa já representava nada menos que 
—

5,98% do PIB (gráfico A.3).

Gráfico A.3

Dívida pública interna e externa (% do PIB)
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Fonte: Banco Central do Brasil.

42 Cabe lembrar que parte desses juros, entretanto, apenas repõe a queda de poder aquisitivo

do principal da dívida devido à inflação.
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É importante especificar a participação do governo federal, dos governos

estaduais e municipais, bem como das estatais, no endividamento do setor púbico.

O gráfico A.4 faz este trabalho. Observa-se claramente que o governo federal tem

contribuído mais para o crescimento da dívida do setor público do que as demais

esferas. Se for incluído o efeito da dívida do Banco Central, fica evidente a contri-

buição desempenhada pelo governo central e pelo Banco Central. Nesse sentido,

é importante observar uma inflexão para pior na contribuição do governo central

a partir de maio de 2005, que sai de 20,4% do PIB para nada menos que 25,6%

em maio de 2007.

Gráfico A.4

Composição da dívida interna segundo esferas administrativas

(dez. 2000 - maio 2007)
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Fonte: Banco Central do Brasil.

Alguns aspectos econômicos das contas públicas

Fatos a serem considerados

O tamanho do setor público mede-se pelo total de suas despesas, e não pelo seu

déficit; esse ponto é particularmente importante na análise microeconômica, quan-

do se avalia o reflexo dos gastos públicos sobre a eficiência produtiva da economia.

A despesa com o INSS (7,8% do PIB) e com inativos do setor público mon-

ta a algo em torno de 11,8% do PIB. Como já vimos, o pagamento de juros sobre
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a dívida do setor público chega a 7,66% do PIB. Conclui-se que apenas esses dois

itens (juros e previdência) são responsáveis pelo comprometimento de mais da

metade da carga tributária nacional. Deve-se observar, entretanto, que na compa-

ração com as demais despesas públicas, os juros a se considerarem são os reais, e

não os nominais.

Uma vez fixada a taxa de juros para atender às metas de inflação, e tendo em

vista que o estoque da dívida é dado, a variável de controle de política econômica

são as despesas públicas exceto juros, a arrecadação tributária e, por diferença

simples entre tais variáveis, o déficit primário. O déficit primário deve ser plane-

jado tendo em vista as despesas herdadas com juros, bem como a trajetória de

evolução da dívida que se deseja obter.

A trajetória da dívida é uma variável que traduz o desejo da sociedade de

alocar consumo no presente ou no futuro. Entretanto, deve-se ter em mente al-

guns pontos:

quanto maior a relação dívida/PIB (ou a relação dívida/receitas correntes do

governo), maior a vulnerabilidade da economia a choques negativos de qualquer

natureza (externos ou internos, como quebras de safra etc.);

tal vulnerabilidade traduz-se, em particular, na política de combate à inflação,

posto que uma dívida muito elevada pode impedir a sustentabilidade no médio/

longo prazos das taxas de juros necessárias ao bom êxito do sistema de metas

(de inflação).

No que diz respeito à composição da dívida pública, dado o seu montante

total, cabe observar que o maior atrelamento ao juro de curto prazo também

dificulta a administração de controle da inflação, tendo em vista que quaisquer

elevações de juros contaminam todo o estoque da dívida em poder do público.

Isso não ocorre quando a dívida é prefixada, ou quando é indexada a preços. O

gráfico A. 5 mostra que se tem obtido certo sucesso na redução da dívida atrelada

à Selic, mas o montante total permanece ainda demasiado elevado. Nesse sentido,

é digno de nota o fato de que a dívida prefixada atingiu, em maio de 2007, um

percentual superior àquele da dívida atrelada à taxa de juros, em um claro sinal de

sucesso da gestão da dívida pelo Tesouro Nacional. E bem verdade que a calmaria

anterior às turbulências de julho de 2007 contribuiu sobremaneira para tal resul-

tado. Assim, enquanto o ambiente macroeconômico permanecer favorável, é de

se esperar um resultado ainda mais alvissareiro para a dívida pública.
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Gráfico A.5

Composição da dívida mobiliária
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Fonte: Banco Central do Brasil.

Déficit público e setor externo

Para entender como a questão fiscal afeta atualmente a economia brasileira é preciso

entender a sua interação com o setor externo no ambiente atual de câmbio flexível.

Quando a despesa pública sobe ou a arrecadação tributária se reduz, elevam-se os

juros de equilíbrio (em dado nível de inflação) e, em função da entrada de divisas

que isso provoca, valoriza-se a moeda doméstica frente ao dólar. O resultado é a

queda do fluxo de exportações e o aumento do fluxo de importações, processo que

perdura enquanto permanece a pressão altista sobre a demanda agregada.

No caso teórico em que a mobilidade internacional de capitais é infinita-

mente alta, cada unidade monetária a mais de despesa de consumo do governo

representa uma unidade monetária a menos de superávit em conta corrente do

balanço de pagamentos. O resultado final é uma troca da composição de despesas

no PIB: saem as despesas que implicam pesquisa, investimentos em tecnologia e

em capital humano (exportações) e entram despesas de custeio do setor público,

que pouco acrescem à capacidade futura de elevar a produção nacional de bens e

serviços. A taxa de crescimento, evidentemente, se reduz.

No meio do caminho, a elevação dos juros e/ou a valorização do câmbio são

percebidos pelos setores exportadores como os grandes responsáveis pela situação,
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quando na verdade são apenas preços relativos que reagem para alocar a divisão do PIB

na nova composição ditada pelas opções de política econômica. A variável subjacente

que provoca o processo de perdas dos exportadores é o aumento das despesas públicas.

São vários os exemplos históricos desse processo. Nos anos 1980, podem-se

citar os elevados déficits do balanço de pagamentos em conta corrente provocados

pela conjunção, no governo Reagan, de maiores gastos militares e redução das

alíquotas de taxação (essa, com a esperança de estimular os negócios e elevar a

arrecadação, o que não se materializou). Hoje em dia, curiosamente, um processo

semelhante se repete com os EUA.

Macroeconomicamente, o deslocamento do setor externo pela despesa do

setor público fica fácil de visualizar observando-se que o déficit do governo finan-

cia-se pelo excesso da poupança interna sobre o investimento interno, ou pela

poupança externa (déficit do balanço de pagamentos em conta corrente). Assim,

se é difícil elevar a poupança interna (devido à taxação ineficiente, onde juros e

ganhos nominais — e não reais — são taxados, e ao elevado spread bancário) e os

investimentos são demasiado reduzidos, e por isso incompressíveis, só resta o re-

curso à poupança externa. Os exportadores saem perdendo, evidentemente, des-

locados pelo gasto público.

Arrecadação pública

A análise das contas públicas brasileiras não ficaria completa sem uma análise das

contas públicas no período recente. A tabela A. 1 mostra como se deu a evolução

dessas contas no período 2001-06.

Um aspecto que é digno de nota é a elevação contínua da carga tributária no

período, em especial ao nível do governo federal e da Seguridade Social. Não

obstante essa elevação, o déficit nominal do setor público se elevou, como já ob-

servado, fato que revela as limitações em reduzir tal déficit pela alta da carga tribu-

tária. Como é analisado nos diversos capítulos que tratam das experiências inter-

nacionais de ajuste fiscal, os governos têm, efetivamente, limitações para elevação

dessa carga e, mais importante, os ajustes baseados apenas na elevação de tributos

têm menores chances de serem bem-sucedidos.

É também digno de nota que o esforço de elevação da carga é normalmente

levado a cabo pelo governo central, com estados e municípios dispondo de menor

capacidade para elevação dos impostos. Tal fato é especialmente importante no

caso do Brasil, visto que a estrutura tributária é excessivamente centralizada, fato

que se agravou especialmente a partir da implementação da Constituição de 1988

(Giamgiabi e Além, 2001:254).
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Tabela A.l

Principais taxas e contribuições no Brasil (% do PIB)

Nivel de governo e taxas 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Federal 21,20 22,11 21,29 22,64 23,25 23,46

Or<;amento federal 7,18 8,01 7,33 7,68 7,77 7,82

Imposto de renda 4,61 5,31 4,94 5,29 5,41 5,41

IPI 1,47 1,27 1,06 1,10 1,15 1,18

Imposto sobre importagao 0,70 0,54 0,48 0,47 0,42 0,43

IOF 0,27 0,27 0,26 0,27 0,28 0,29

ITR 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

Cide na 0,49 0,44 0,39 0,36 0,34

Outros' 0,11 0,12 0,12 0,13 0,15 0,16

Orqamento Seguridade Social 11,66 11,77 11,81 12,82 13,24 13,10

Contribuigao para Seguridade Social2 4,82 4,77 4,72 4,87 5,20 5,27

Cofins 3,61 3,55 3,45 4,05 4,16 3,94

PIS/Pasep 0,89 0,88 1,00 1,02 1,03 1,04

CPMF 1,32 1,37 1,36 1,36 1,36 1,39

CSSL 0,72 0,90 0,95 1,02 1,22 1,20

Outros3 0,29 0,30 0,33 0,50 0,27 0,26

Nao-classificado 2,36 2,21 2,15 2,15 2,24 2,53

FGTS 1,62 1,52 1,47 1,46 1,50 1,57

Outros4 0,74 0,69 0,69 0,69 0,74 0,96

Estadual 5,97 8,41 8,35 8,52 8,35 8,90

ICMS 4,76 7,13 7,02 7,12 6,91 7,39

IPVA 0,32 0,47 0,46 0,46 0,47 0,53

ITCD 0,02 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04

Outros5 0,87 0,78 0,83 0,91 0,93 0,93

Municipal6 1,36 1,41 1,41 1,63 1,39 1,52

IPTU 0,45 0,46 0,46 0,50 0,43 ND

ISS 0,56 0,55 0,54 0,65 0,60 ND

ITBI 0,09 0,10 0,09 0,08 0,09 ND

Outros7 0,26 0,31 0,32 0,40 0,27 ND

Total 28,53 31,94 31,05 32,79 32,99 33,88

Fontes: Secretaria do Tesouro Nacional, para os dados federais, estaduais e municipais. Sistema de Saúde, Ministé-

rio da Previdência Social, FGTS, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, para o

dado municipal de 2006.
Inclui taxas federais,
Contribuição de empregadores e trabalhadores para a Seguridade Social.

Inclui contribuições de servidores públicos e outras contribuições sociais.
Inclui contribuições econômicas, salário-educação e Sistema de Saúde.
Inclui taxas e contribuições sociais estaduais.
Para 2006, estimativa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (ITBI).
Inclui taxas e contribuições sociais municipais.
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Este livro analisa experiências recentes de ajustes fiscais de alguns países

selecionados — Itália, Rússia, México, Nova Zelândia, índia, Turquia e

Irlanda —, com o objetivo de identificar alternativas de política econômica

que possam ser úteis ao caso brasileiro. A análise detalha diversas tentativas

de ajuste fiscal, algumas bem-sucedidas, outras nem tanto.

Destina-se não apenas a acadêmicos e a profissionais das áreas de

economia, relações internacionais e administração, mas também a

estudiosos de economia brasileira e da condução da política econômica no

Brasil, particularmente no que diz respeito à questão fiscal.
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