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O desafio fiscal brasileiro é substancial e irá requerer enorme disciplina no controle das despesas e nos
ajustes das receitas para ser exequível. Apesar de o tamanho do desafio ser maior do que o observado em
outros momentos da nossa história, o ajuste é possível a partir de reformas e ações que favoreçam o
cumprimento do teto dos gastos e, com isso, consigam reduzir o tamanho da despesa obrigatória em relação ao
PIB ao longo do tempo. A premissa de trabalho é que o ajuste deve ser feito primordialmente pelo lado das
despesas, uma vez que a carga tributária brasileira já é elevada quando comparada com países de renda
semelhante, e o país, sabidamente, tem sérios problemas de competitividade que só seriam agravados com
uma carga tributária maior. De forma semelhante, o crescimento da economia e os juros dificilmente serão a
solução dos problemas pois, sem o enfrentamento anterior do desafio fiscal, a incerteza persistirá elevada, o
crescimento não se materializará e os juros seguirão elevados, como produto da inflação gerada pela dúvida
fiscal. A redução da incerteza fiscal é uma condição necessária para o crescimento, ainda que possa não ser
suficiente.

Para caracterizar o tamanho do desafio, basta dizer que o país ingressará no sexto ano seguido de déficit
primário, situação sem paralelo em nossa história, e que a dívida bruta do governo é, em proporção do PIB,
cerca de 60% maior do que a média dos países emergentes. Nesse contexto, é necessário reverter o déficit
para um superávit e, ao menos, estabilizar a dívida pública, almejando, o quanto antes, reduzi-la. Apenas para
estabilizar a relação dívida/PIB no atual patamar seria necessário um esforço fiscal permanente de
aproximadamente 4% do PIB, ou seja, R$ 270 bilhões. Essa simulação considera um crescimento de 2,5% do
PIB, com juros reais de 5%. Se o crescimento for menor, mais próximo de 1%, mesmo com taxa de juros reais de
4% – um equilíbrio improvável – precisamos de esforço maior: quase 5% do PIB, ou seja, R$ 330 bilhões.
Apenas para ilustração, a CPMF, no auge de sua arrecadação, de 1,5% do PIB, levantaria hoje cerca de R$ 105
bilhões, menos de um terço do necessário para começar a estabilizar a dívida.

A piora do superávit primário decorre em parte da queda da arrecadação, mas principalmente do aumento
dos gastos. Nos últimos quase 30 anos, o Brasil saiu de uma despesa em relação ao PIB da ordem de 11% para
20%. A despeito desse expressivo aumento do tamanho do estado, a percepção em relação à prestação dos
serviços públicos praticamente não avançou. A causa desse descompasso vem do fato de que o crescimento das
despesas se deu, essencialmente, em transferências e não em maior oferta de serviços públicos. De forma mais
específica, do aumento do gasto em todos os níveis de governo, 5,2 p.p. do PIB decorreram do pagamento de
aposentadorias pelo INSS, que hoje atendem 30 milhões de pessoas; 1,0 p.p. do PIB decorre do pagamento de
aposentadorias no regime do setor público, que atende 1,0 milhão de pessoas, e outros 1,6 p.p. do PIB
decorrem do crescimento de outros programas de transferência, como LOAS, BPC, seguro desemprego e
abono. Essa ampliação do gasto público com transferências produz duas consequências: enrijece o orçamento e
impede que ele se ajuste ao ciclo econômico – afinal salários e aposentadorias não podem ser reduzidos – e
dificulta a prestação de serviços públicos de qualidade na área da saúde, educação e segurança. A abrangência
do estado de bem-estar social cresceu nas últimas décadas e o sistema previdenciário ampliou sua base de
beneficiários, com maior expectativa de vida ao longo do tempo. O bônus demográfico deverá ser revertido nas
próximas décadas, com menos contribuintes para cada beneficiário no tempo, o que reforça a relevância de
ajustes.
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Quando se faz a comparação internacional, nota-se que o estado brasileiro gasta proporcionalmente mais do
que outros países com transferências e menos com prestação de outros serviços. Enquanto o Brasil gasta 14%
do PIB com previdência nos diversos níveis de governo, os países da OCDE gastam, em média, 8,1%1. Com as
transferências, as despesas com saúde no Brasil, um país mais jovem do que a média da OCDE, são de 3,8% do
PIB contra 6,5% naquele grupo. Já no tema da educação, as despesas públicas no Brasil são da ordem de 6,0%
do PIB contra 4,8% na OCDE, o que indica a necessidade de ajustes no foco da educação muito mais do que no
tamanho do gasto. É por conta desse quadro que o cumprimento do teto dos gastos entra em cena. O papel do
teto é disciplinar o crescimento da despesa pública, em alta nos últimos 30 anos. Mas, para ser viável e não
resultar apenas em contração dos investimentos públicos e das despesas discricionárias mínimas que permitam
o funcionamento da máquina pública, é preciso que haja reformas e ações para viabilizá-lo.

Para cumprir a regra do teto dos gastos, no entanto, fortes ajustes nas despesas precisam ser feitos,
especialmente via reforma da previdência. No formato atual, o teto dos gastos implica uma redução da
dívida/PIB nos próximos anos para algo entre 60% e 70%, dependendo do crescimento médio do PIB esperado.
Para isso, as despesas serão cortadas de 19% do PIB para quase 13% do PIB até 2026. Como se sabe, apenas 8%
das despesas são discricionárias, isto é, podem ser ajustadas livremente sob as regras atuais, incluindo nesse
montante despesas com subsídios, Bolsa Família e investimentos públicos. Assim, a União tem uma parcela
pequena de seu orçamento para fazer ajustes e cumprir o teto dos gastos. Como as despesas com previdência
vão continuar crescendo rapidamente nos próximos anos, mais do que o crescimento dos gastos permitido pela
regra do teto, essa margem de manobra vai se tornando cada vez menor. Isso significa um ajuste expressivo em
gastos com outros ministérios e investimentos. De fato, esses gastos não obrigatórios teriam que ser reduzidos
pela metade até 2026.

1 Os gastos do Brasil com pensão por morte, por exemplo, são de 3% do PIB, muito acima da média mundial, que gasta 1%.

Gráfico 1: Despesas da União
Em % do gasto total

Fonte: Tesouro Nacional, Bradesco 
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Supondo crescimento do PIB de 3% e inflação sempre na meta, a regra atual do teto permitiria um
aumento de R$ 63 bilhões nas despesas em 2023. Apenas a previdência representaria um aumento de R$ 74
bilhões, ou seja, sem a reforma o teto não será viável. Mesmo em um hipotético cenário de uma indesejada
flexibilização da regra do teto, em que se permitiria a despesa crescer 1,0% a mais do que a inflação, por
exemplo, ainda assim uma reforma da previdência seria fundamental. Isso porque, mesmo no formato
flexibilizado, o teto cresceria R$ 81 bilhões, sendo 91% “ocupado” pelo crescimento das despesas
previdenciárias e, nesse caso, ao custo de uma postergação da convergência da dívida, bem mais lenta do
que a atualmente esperada, que se manteria próxima dos atuais patamares ao longo dos próximos anos.
Qualquer choque, frustração de crescimento, elevação mais forte dos juros ou crise externa, levaria a um
questionamento bastante rápido dessa dinâmica da dívida.
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Gráfico 2: Aumento da despesa da União 
Em R$ bilhões

Fonte: Tesouro Nacional, Bradesco 
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Apesar de a reforma da previdência ser fundamental, uma proposta como a que atualmente tramita na
Câmara, que prevê uma economia de cerca de R$ 450 bilhões em 10 anos, deverá ser idealmente completada
com ajustes em outras áreas do gasto público. Em 2023, para considerar o mesmo exemplo, com a atual
proposta de reforma da previdência, o gasto anual cairia de R$ 74 para R$ 62 bilhões, sendo que o teto
permitiria aumento de R$ 63 bilhões. Com o passar do tempo, esse “espaço” continua ficando mais apertado e
o cumprimento do teto volta a se tornar desafiador. É preciso lembrar que esse “espaço” não é na verdade uma
folga de orçamento, já que outras despesas (salário de servidores, saúde e educação, entre outras, também são
hoje gastos obrigatórios por normas constitucionais). Logo, será preciso avançar em uma agenda mais ampla de
controle de gastos do que apenas através da reforma da previdência, caso se queira cumprir o teto.

A própria lei do teto dos gastos prevê uma série de “punições” caso as despesas totais ultrapassem o
estabelecido pela regra. Dentre as punições, há impedimento para reajustes do salário mínimo, dos servidores
públicos e proibição de novas contratações de servidores, no âmbito do governo central. Assim, se a reforma
da previdência for suficiente apenas para fazer a despesa crescer de acordo com o aumento anual do teto, as

“punições” se encarregarão de ajustar o orçamento ao teto. Ainda que o caminho pelo ajuste automático possa
ser uma estratégia, trata-se de um ajuste “passivo”, em que o governo não controla suas prioridades e
tampouco amplia sua margem de manobra para atender as demandas da sociedade. Por isso, é possível ter
ações mais diretas para abrir espaço no orçamento antes que ele se esgote pelo teto. Daqui em diante, sob a
vigência do teto, será necessário fazer escolhas orçamentárias. O teto não estabelece qual despesa deve
prevalecer, apenas define o limite geral sob o qual as despesas devem se enquadrar, dadas as novas regras de
restrições fiscais que passaram a prevalecer nos últimos anos.

Gráfico 3: Aumento anual do teto dos gastos e despesas da previdência reformada
Em R$ bilhões

Fonte: Tesouro Nacional, Bradesco 
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Ainda que o controle das despesas seja fundamental para a viabilidade do teto dos gastos, ações do lado das
receitas são importantes para acelerar a recomposição do resultado primário. Aqui há duas frentes: medidas
que influenciem positivamente o crescimento econômico – reformas do ambiente de negócios, abertura
comercial, simplificação tributária – afinal, um ponto a mais de crescimento gera um aumento da receita de R$
26 bilhões, sem nenhum aumento de carga tributária. E, além do crescimento, há a possibilidade de rever
determinadas desonerações. A receita com impostos caiu bastante desde 2014, o que não pode ser justificado
apenas pelo baixo crescimento. Parte disso veio do aumento das desonerações, que hoje chegam a 4% do PIB.
Será preciso fazer uma criteriosa avaliação de custo-benefício dos subsídios para que eles se justifiquem nessa
proporção. Avaliação de policy, aliás, deveria ser um critério regular para a manutenção de todo e qualquer
subsídio. Um paralelo interessante foi a criação da TLP. Apesar de o BNDES ter encolhido sua carteira em cerca
de R$ 50 bilhões nos últimos 12 meses, o mercado privado de capitais ampliou em R$ 200 bilhões as ofertas de
dívida em mercado externo e interno. Ou seja, muitas vezes o fim de um subsídio não representa redução das
possibilidades de expansão de uma determinada área de negócios. Outra ajuda do lado da receita, não
recorrente, poderá ser a receita com o leilão do excedente de petróleo da área de cessão onerosa, que pode
render US$ 50 bilhões.

Do lado da gestão da dívida bruta, são possíveis ações ligadas a privatizações e continuidade da devolução
dos recursos do BNDES. Um levantamento da consultoria Roland Berger2 aponta que a União poderia receber
até R$ 299 bilhões com a privatização de todas as suas empresas. A continuidade da devolução de recursos do
BNDES ao Tesouro também pode contribuir com essa agenda. Outra possibilidade de redução da dívida bruta
pode ser a venda de parte das reservas internacionais após o avanço da agenda de solvência fiscal3. O Brasil
possui algum excesso de reservas em relação aos pares e pode não ser necessário mantê-lo case se avance para
um cenário de reforçada estabilidade econômica. Essa redução, de toda forma, importa pouco para a solvência
da dívida pública – uma vez que as reservas são ativos – mas importa para o nível da dívida bruta e para o custo
de carregamento das reservas, tendo as compromissadas, em 17,4% do PIB, como contrapartida majoritária
desse excesso de reservas. A transferência de parte das compromissadas para depósitos voluntários no Banco
Central, uma medida que busca maior eficiência na condução da política monetária, pode também contribuir
para reduzir as estatísticas de dívida bruta, ainda que seja questionável seu efeito como redutor da real
percepção de endividamento público. Em nossas simulações, ações coordenadas nessa direção podem reduzir a
dívida bruta entre 4,0% e 8,0% do PIB. Com todas essas medidas sendo adotadas a partir de 2020 e com o
endereçamento claro e explícito a partir do início do ano que vem – receitas, despesas e dívida – mantido o
teto dos gastos, e considerando que a taxa real de juros será de 4% e o crescimento médio, de 3%, a trajetória
da dívida/PIB mostra-se razoável e convergente no médio prazo.

2 Divulgado pela Folha de S. Paulo, em 14/jan/2018: “Privatização de 168 estatais poderia render até R$ 500 bilhões”. Mas a União
não é detentora de 100% dessas empresas, algumas pertencem aos Estados, por isso, o montante para o cofre da União é menor do
que o valor total privatizável.
3 Vide Destaque Depec-Bradesco de 16/09/16: “Considerações sobre o nível ótimo de reservas internacionais no Brasil”.

Gráfico 4: Trajetória de dívida bruta
Em % do PIB

Fonte: Banco Central, Bradesco 
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Em síntese, o tamanho do ajuste fiscal requerido é relevante, mas é viável se as reformas corretas forem
endereçadas. Os desafios fiscais têm essa característica: as correções não são rápidas e exigem disciplina e
força no Congresso. Uma vez que entramos em deterioração da trajetória de dívida, é bastante custoso voltar
ao patamar anterior. Entretanto, ações na direção correta contribuem para a melhora do ambiente econômico,
que pode favorecer o ajuste, seja através de juros de equilíbrio mais baixos, PIB potencial mais alto ou maior
apetite por financiar o país. Apesar dos desafios, não temos dúvidas de que a mudança de trajetória é
fundamental para afastarmos os riscos de solvência e criar as condições para que o país possa voltar a crescer
de maneira equilibrada e sustentável.
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