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O Brasil está em meio a uma importante mudança em sua política fiscal, iniciada com o teto dos gastos: a
despesa real do Governo Federal deixou de se expandir 6,0% ao ano para exibir uma contração anual de 0,2%
desde então (Gráfico 1).

Desde o início desse processo, vários economistas chamaram atenção para o fim do chamado efeito
crowding-out, situação em que o governo “expulsa” o setor privado da economia ao ser o principal tomador
de crédito. Os dados do BIS são reveladores desse quadro. Enquanto o crédito concedido ao governo nos países
emergentes é de 48% do PIB, no Brasil ele é de 65%. A contrapartida desse excesso de dívida do governo é um
crédito ao setor privado muito reduzido no Brasil: cerca de 70% contra 135% nos emergentes, com diferença
relevante tanto para empresas quanto famílias (Gráfico 2).
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Gráfico 1: Despesa total da União
Variação anual, em termos reais

Fonte: Tesouro Nacional, Bradesco
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Gráfico 2: Comparativo de crédito ampliado
Em dezembro/18, % do PIB

Fonte: BIS, Banco Central, Bradesco
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No meio dessa transição de política fiscal, entretanto, é preciso pensar no chamado fiscal drag. Esse conceito
foi muito usado no mundo desenvolvido após a crise de 2008 e na crise europeia de 2011 para representar o
efeito sobre a economia da contração dos gastos públicos. Durante o necessário processo de ajuste fiscal,
governo, FMI e bancos centrais discutiam qual era o tamanho do efeito do processo de consolidação fiscal
sobre o crescimento. Mas é possível falar em fiscal drag em um país que apresenta um déficit nominal superior
a 6,5% do PIB, como o Brasil? Sem dúvida. O conceito relevante aqui é o efeito da contração das despesas
primárias na economia.

No Brasil, esse debate nunca foi muito difundido, pois o governo sempre teve gastos elevados e porque
acreditávamos que quando a política fiscal revertesse sua trajetória de expansão, as quedas dos juros e do
risco país mais do que compensariam a saída de cena do gasto público. Mas não é o que temos observado até
o momento.

Quando medido pelo PIB, os gastos do governo são de 20%, mas as interações entre os setores público e
privado no Brasil se expandiram muito além daquilo que o peso do governo no PIB indica. O crédito bancário,
por exemplo, esteve 55% nas mãos dos bancos públicos até poucos anos atrás. O setor de óleo e gás tem
enorme presença estatal, assim como o de energia elétrica. Setores como o de construção residencial tiveram
grande influência do programa Minha Casa Minha Vida. Na educação, programas como o FIES influenciaram de
forma relevante a demanda das instituições de ensino. No âmbito dos investimentos, sem recursos para gastar,
governos locais e o próprio Governo Federal levam a uma paralisia nas obras de infraestrutura.

Com a economia perdendo tração ao longo dos últimos meses, a constatação óbvia é a de que o fiscal drag
tem sido muito maior no Brasil do que imaginávamos, explicando uma parcela importante da frustração com o
crescimento. Ainda que haja outros fatores, não parece razoável se atribuir a falta de crescimento recente
apenas à baixa – e talvez decrescente – produtividade da economia brasileira. Há inúmeras evidências, a julgar
pela folga nas contas externas, no mercado de trabalho, na variação de salários e nos núcleos de inflação, além
da ociosidade na indústria, de que a limitação ao crescimento de curto prazo não se deve a restrições do PIB
potencial.

*pico no 3tri/14, vale no 4tri/16, resultados efetivos até 1tri/19
** mediana dos ciclos de 1998, 2001, 2002-03 e 2008

Fonte: IBGE, Bradesco

Gráfico 3: Ciclos de retomada no Brasil
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Quais são as implicações práticas, portanto, dessa constatação? Devemos voltar ao modelo antigo de
expansão do gasto público? Com déficit e dívida pública crescentes nos últimos anos, não faz sentido que a
resposta seja mais gasto público; não há espaço! O excesso de gastos nos últimos anos gerou má alocação de
capital, dívida crescente e está por trás da recessão que vivemos, com a piora de risco e confiança. A
identificação do fiscal drag, contudo, tem implicações em três dimensões. A primeira diz respeito à expectativa
de aceleração do crescimento econômico. Tudo indica que a resposta será lenta, como foi nos países
desenvolvidos nas crises de 2008 e 2011. Disso também decorre que os riscos para a inflação são limitados. Se
o problema não é o PIB potencial e a ociosidade será mais duradoura, os riscos para a inflação seguirão baixos.

A segunda é que reformas que melhorem o ambiente de negócios e reduzam a incerteza política e econômica
passam a ser ainda mais vitais e urgentes para criar as condições para o setor privado investir e, assim,
compensar a demanda deixada para trás pelo governo. As privatizações também são muito bem-vindas, pois
podem ajudar a criar alguma demanda para a economia.

A terceira, e última, diz respeito aos juros de equilíbrio. Quando o governo sai de cena, a variável que se ajusta
para estimular a demanda privada é a taxa de juros. Foi assim no mundo durante a consolidação fiscal dos
últimos anos, em resposta ao fiscal drag, e será assim no Brasil, enquanto a ociosidade permitir projeções de
inflação abaixo do centro da meta. Os juros cairão até produzir o estímulo econômico necessário para a inflação
ficar no centro da meta. Esse processo já está em curso nas taxas de mercado e tem tudo para chegar à taxa
básica nos próximos meses (Gráfico 4).

Em um contexto de esperada consolidação fiscal, o fiscal drag pode ter custos de curto prazo, nessa fase
transitória, mas deve finalmente permitir que o Brasil mantenha juros e inflação muito próximos da média dos
emergentes, contribuindo para reduzir a ociosidade e o desemprego, levando a um crescimento próximo ao
potencial nos anos à frente.

Fonte: Bloomberg, Bradesco

Gráfico 4: Taxa de juros de 10 anos
Taxa de juros DI janeiro/29
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