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Rombo
nas contas
chega a 6%

» DECO BANCILLON

O s péssimos resultados
fiscais dos últimos qua-
tro anos levaram a pre-
sidente Dilma Rousseff

a dar o braço a torcer. Depois de
muito relutar em admitir a piora
das contas públicas, ela deu si-
nais de que finalmente caiu em
si. Sob a ameaça de o país de ser
rebaixadopelas agênciasdeclas-
sificaçãode risco em2015, a che-
fe do Executivo indicou que os
próximos anos serão marcados
pelo rigor no controle dos gastos
públicos e por medidas que aju-
dem a recompor o caixa federal.
Os resultados alarmantes das

contas públicas dão dimensão
da urgência das medidas. Sob o
comando de Dilma, o país regis-
trou em 2014 o primeiro deficit
primário desde 1997. Significa
dizer que, em vez de guardar re-
cursos para saldar parte dos cus-
tos financeiros da dívida públi-
ca, o governo aumentou a fatura
a pagar com juros. Emmédia, a
capacidade do Estado de acu-
mular recursos para realizar o
superavit primário encolheu de
2,8% do PIB, durante o segundo
mandado presidencial de Lula,
para 1,7%, na primeira gestão de
Dilma. Do compromisso assu-
mido em 2010 de equilibrar o
Orçamento ao mesmo patamar
das receitas acumuladas, ficou
apenas a promessa.
O deficit nominal do setor

público quase triplicou sob a
gestão de Dilma, passando de
2,6% do PIB para 6,1%, ao fim de
2014, segundoprojeçõesdomer-
cado financeiro. A situação é tão
alarmante que, segundo cálcu-
los do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), o Brasil é o se-
gundo emergente com maior
rombo nas contas públicas. Fica
atrás apenas da Índia, cujo defi-
cit nominal alcança 7,2% do PIB.

Teoria e prática
Os analistas são unânimes:

para conseguir convencer que o
rigor fiscal será um pilar do no-
vo governo, a presidente preci-
sará unir o discurso de austeri-
dade à prática. “O mercado não
dará um cheque em branco a
ela”, diz uma fonte governista,
sob condição de anonimato. O
economista-chefe da MB Asso-
ciados, Sérgio Vale, vai além e
diz que o caminho para o país
retomar os rumosdo crescimen-
to econômico e do controle da
inflação passa, “necessariamen-
te”, por um crível e profundo
ajustenas contaspúblicas”.Mais
do que isso, emenda a econo-
mista-chefe da Rosenberg Asso-
ciados, Thaís Marzola Zara: “Se-
rá preciso que o governo dê
transparência às contas públi-
cas, algo que foi relegado duran-
te o primeiro mandato da presi-
dente Dilma”, frisou.
O próprio governo reconhece

que os resultados da política fis-
cal sãomenores do que os infor-
mados oficialmente. Tanto que,
nas últimas semanas de dezem-
bro, o Ministério da Fazenda di-
vulgou estudo inédito apontan-
do que o chamado superavit es-
trutural— que desconta receitas
extraordinárias e considera o
crescimentoeconômico—éain-
da mais baixo do que se imagi-
nava. Em 2013, em vez dos 1,9%
do PIB divulgados pelo governo,
o esforço fiscal efetivo foi a prati-

camente metade disso, 0,87%. A
falta de clareza nos números fis-
cais é tão grande que a próxima
equipe econômica já estuda rea-
justar as projeções oficiais com
base nos cálculos domercado fi-
nanceiro, algo parecido com o
que o Banco Central faz hoje,
pormeio do boletim Focus.
A mudança de rumos não foi

por opção do governo, mas por
necessidade. Não que Dilma
acredite no receituário da aus-
teridade como panacéia para
os problemas para economia.
Mas com a credibilidade do go-
verno no chão e diante da pos-
sibilidade de ver a dívida bruta
alcançar patamares recordes
nos próximos anos, a petista te-
ve de indicar uma mudança de
rumos. “Os primeiros passos
desta caminhada passam por
um ajuste nas contas públicas”,
frisou Dilma durante seu dis-
curso de posse, ontem no Con-
gresso Nacional. Se necessário
for, deixou claro a presidente, o
governo não hesitará em adotar
novas medidas impopulares,
como elevação de impostos pa-
ra consumidores e corte de gas-
tos com benefícios previden-
ciários. “Faremos isso com o
menor sacrifício possível para a
população, em especial para os
mais necessitados”, assegurou
a petista.

Passado incerto
Por piores que tenham sido

os resultados da política fiscal
dos últimos quatro anos, eles
não revelam com exatidão a di-
mensão do problema a ser so-
lucionado. A nova equipe terá
de assumir uma fatura de R$
550 bilhões, fruto de excessivas
desonerações a setores econô-
mico, como a indústria auto-
mobilística, e subsídios conce-
didos a bancos públicos, sobre-
tudo ao Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES).
A situação é tão dramática

que, mesmo que a nova equipe
econômica cumpra a promessa
de entregar superavits primá-
rios de 1,2%, em 2015, e acima
de 2%, a partir de 2016, os indi-
cadores fiscais continuarão se
deteriorando. Estimativas
apontam que, se a gastança de
dinheiro público não cessar, a
dívida bruta encostará nos 70%
do PIB até 2018.
Desde que Dilma assumiu o

governo, o endividamento bruto
engordou10pontospercentuais.
Passoude53,3%doPIB,em2010,
para 63,5%, ao fim do ano passa-
do, conforme projeções do Ban-
co Central. Um quadro ainda
mais pessimista traçou o FMI,
que calcula que o endividamen-
to bruto alcançou 66,7% do PIB
em 2014. Por esse conceito, o
Brasil só perde para a Grécia,
quando o assunto é endivida-
mento do Estado.
O que o estrategista-chefe do

banco Mizuho, Luciano Rostag-
no, conta é com a promessa de
que o governo aperte o cinto
dos gastos em 2015. “A nova
equipe econômica disse que
pretende estabilizar a dívida a
partir de 2016. Se for isso, tudo
bem. Pelomenos temos umpla-
no para evitar a perda do grau
de investimento. Mas, se a dívi-
da bruta continuar subindo, o
riscodo rebaixamento será cres-
cente”, observa.

Desafios da nova equipe econômica
passam pelo controle de gastos e
pelo aumento da arrecadação para
evitar rebaixamento do país
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