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O silêncio do governo sobre qual a política fiscal que pautará a gestão da presidente 
Dilma Roussef alimenta o debate e fermenta a dúvida. Passadas cinco semanas da 
posse, faltam informações sobre qual a meta de superávit primário deste ano e como ela 
será cumprida, dada a imensa rigidez do orçamento da União.  

A presidente tem mencionado como possível meta um superávit de 3% do Produto 
Interno Bruto (PIB), mas não há clareza sobre com qual flexibilidade metodológica esse 
percentual poderá ser alcançado. Assim, para efeito legal, há apenas um compromisso 
do governo nessa área: obter, em valores absolutos, superávit consolidado de R$ 117,89 
bilhões, conforme consta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - montante este que 
pode ser abatido de gastos com o Programa de Aceleração Econômica (PAC) de até R$ 
32 bilhões.  

A carência de informações quantitativas e qualitativas a respeito de um dos tripés da 
política macroeconômica - câmbio flutuante, regime de metas para a inflação e 
superávit fiscal - fomenta a descrença na capacidade deste governo marcar seu primeiro 
ano com o selo da austeridade no gasto do dinheiro público, compromisso que a 
presidente Dilma Roussef estabeleceu na reunião ministerial de janeiro, em resposta ao 
crescente temor da aceleração inflacionária.  

Nos anos 90 e no início deste século, a questão fiscal foi um elemento de sobrevivência 
do país. Estava intrinsecamente ligada à solvência do Estado brasileiro. Depois do 
confisco da poupança pelo governo Collor, a insolvência era um pesadelo que 
assombrava a economia brasileira. Ainda assim, frente ao risco de falência total, os 
governos se esquivaram do corte do gasto público para gerar recursos para servir à 
dívida, preferindo o aumento das receitas. Não é por acaso que o Brasil tem uma das 
maiores, senão a maior, carga tributária entre os emergentes, cerca de 34% do PIB.  

Mesmo com a redução do superávit fiscal em 2010, a dívida líquida do setor público 
caiu de 42,8% do PIB para 40,4% do PIB entre 2009 e 2010. Em igual período, a dívida 
bruta também caiu de 62% do PIB para 55% do PIB, por causa da elevação dos 
depósitos compulsórios dos bancos no Banco Central. Esses são os dois principais 
indicadores de solvência e estão em bons patamares. 

A demanda por redução da despesa do setor público, agora, tem outra motivação. Não 
se trata mais de garantir a capacidade de pagamento da dívida pública, mas sim de 
diminuir a injeção de recursos na economia para desaquecer o nível de atividade e, 
consequentemente, conter a aceleração inflacionária. 

As expectativas de inflação para este e para o próximo ano vêm piorando a cada 
semana. Segundo o último Boletim Focus, do Banco Central, o mercado prevê para 
2011 uma variação de 5,64% para o IPCA, bem superior ao centro da meta de 4,5%. 
Para as cinco instituições que mais acertaram nas pesquisas do BC (Top 5), a inflação 
pode chegar este ano a 6,08%; e a de 2012, a 5,1%. 



Num momento de forte deterioração das expectativas de inflação, é tarefa de todo o 
governo defender a estabilidade. Não cabe só ao Banco Central a missão de preservar o 
valor da moeda com o manejo da taxa de juros e, agora, de medidas macroprudenciais.  

Reduzir a pressão do governo sobre a demanda agregada da economia é a melhor 
maneira de o novo governo contribuir com a política de controle da inflação e de criar 
as condições para que a taxa de juros suba o mínimo necessário e por um período o mais 
curto possível.  

A coordenação das políticas fiscal e monetária é um elemento precioso da gestão da 
economia e ambas devem servir ao mesmo objetivo: devolver a inflação ao centro da 
meta e almejar uma taxa de juros real civilizada no país. 

É por esse caminho, também, que as autoridades da área econômica poderão conquistar 
um ambiente mais tranquilo para lidar com a apreciação da taxa de câmbio. Quando a 
taxa de juros no Brasil for compatível com as taxas internacionais, o estímulo ao 
ingresso de capitais a procura dos ganhos de arbitragem terá sido eliminado. 

Permanece, assim, a expectativa de que o governo anuncie seus objetivos fiscais e que 
eles sejam críveis e sem artifícios contábeis. Esta semana a presidente Dilma Roussef 
deverá recolher, de cada ministro, as propostas de corte de gasto de suas pastas.  

Se ela optar pelo corte da despesa pública - para que a demanda seja condizente com a 
oferta até que os novos investimentos alarguem o PIB - estará explorando uma nova 
fronteira da política econômica do país. 

 


