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RESUMO

Gonçalves, Marcelo Manoel: Divida Pública Brasileira nos governos FHC e Lula — 2006.
96 páginas.
Trabalho apresentado como requisito parcial para a aprovação na disciplina CNM 5420 —
Monografia.

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis/ junho de 2006.

Orientador: Prof Roberto Meurer, Dr.

Este trabalho de conclusão de curso teve por objetivo analisar a Evolução do
Endividamento Público Brasileiro nos dois governos FHC (1995 — 2002) e nos três
anos do governo Lula (2003 — 2005). No primeiro governo FHC havia a
preocupação em solidificar a nova ordem implantada a partir de 1994, a palavra
chave na ocasião era estabilidade, mesmo corn as evidências gritantes da
necessidade de um ajuste fiscal completo. A combinação da política monetária
restritiva e da política fiscal expansionista e também da conseqüente redução das
receitas obtidas via imposto inflacionário (devido a queda da inflação) resultaram
no salto do endividamento público de 29% do PIB em 1994 para 42% do PIB em
1998, as medidas de ajuste fiscal implantadas no período foram apenas de
contenção de despesas, objetivando impedir que o aumento da divida fosse ainda
maior (a base de corte de gastos e aumento de impostos).
0 segundo governo FHC foi caracterizado por uma nova visão das Contas
Públicas, com a crise de 1999, o governo foi obrigado a adquirir uma nova
percepção dos gastos públicos. 0 acordo com o FMI, a queda da ancora cambial
e a adoção do sistema de metas para a inflação no inicio de 1999, indicavam urn
novo horizonte para a política econômica, da qual o equilibrio das Contas Públicas
se torna condição necessária para manutenção da estabilidade na economia de
forma permanente. 0 governo passa, então, a operar com uma restrição
orçamentária na forma de metas de superávits primário.

É salutar que embora as Contas Públicas passassem a ser vista de forma
diferente, todo o esforço na obtenção do superávit primário a partir de 1999 não foi
suficiente para conter o avanço da Divida Pública, registrando um salto de 42% do
PIB em 1998 para quase 58% do PIB em 2002, decorrente de choques externos
(baixo crescimento mundial, crise na Argentina, e o período eleitoral conturbado) e
da política monetária, ás vezes, contraditária entre o regime de metas de inflação
e a gestão da Divida Pública, refletindo-se nas altas taxas de juros praticadas e a
variação cambial ocorrida.
0 governo Lula não apresentou nada de novo na condução da política econômica,
continuou a mesma política fiscal e monetária do governo anterior (política
monetária restritiva a base de juros altos com a moeda nacional altamente
valorizada, conforme as exigências do mercado, e a política fiscal a base de
superávits primário e contingenciamento de gastos), contudo, ancorado por urn
ótimo cenário externo, o governo conseguiu pela primeira vez desde 1994 reverter
á tendência do endividamento público de quase 58% em 2002 para um pouco
mais de 51% em 2005, nem tanto por méritos seus, mas pelos motivos já
expostos.

1. Introdução

1.1 A Problemática

A gestão da Divida Pública tem sido, recorrentemente, objeto de debate e
inquietação desde o inicio da década de 80. 0 cenário crônico de desequilíbrio
fiscal que tem caracterizado as Contas Públicas Brasileiras desde então, tem
provocado um circulo vicioso, da qual destacam-se: a) as dificuldades de
fi nanciamento do governo alimentam as estimativas de elevado risco de default da
Divida Pública; b) o elevado custo de rolagem da divida. A conjunção dessas
assertivas tem confirmado as estimativas de risco estimado realimentando todo o
processo.
Anteriormente a implantação do Plano Real, praticamente todo debate
econômico girava em torno da estabilização dos preços, após o Plano Real
(principalmente após o primeiro governo FHC) embora não menos importante, o
controle da inflação tem dado espaço à gestão da Divida Pública e a forma de
execução entre as políticas fiscal e monetária.
É fato que a crise cambial ocorrida no final de 1998, com a fuga de capitais
do pais e a conseqüente deterioração das reservas, teve sua gênese na falta de
credibilidade nacional e internacional oriunda em parte por desequilibrios nas
Contas Públicas, da manutenção do Real supervalorizado, da elevada conta juros
e dos crescentes deficits da Previdência Social, isso sem considerar os seguidos
deficits acumulados pelos Estados e Municípios.
Embora o Plano Real demonstrasse eficiência no seu objeto inicial de
controlar a inflação (reduzindo de 50% ao mês para 2% ao mês num prazo inferior
a um ano) era evidente a continuidade dos desequilíbrios estruturais

e

conjunturais.
Para Werner Baer (2002, p.226) apesar do Real ter reduzido a inflação
consideravelmente, faltava um ajuste fiscal significativo.

O saldo inicial do Plano Real pode ser interpretado de múltiplas formas, com
aspectos positivos no controle da inflação
econômicas

(com mais credibilidade

e na sinalização das políticas

e transparência),

mas com aspectos

negativos na gestão das Contas Públicas.
Dentro desse contexto de Endividamento Público crescente,

o presente

trabalho tem como problema de pesquisa analisar as diferenças de
comportamento da Divida Pública Brasileira nos governos FHC e Lula, bem como
as políticas de ajuste implementadas no período.
0 trabalho esta estruturado em quatro capítulos, no primeiro é exposto os
objetivos e a metodologia da pesquisa. No segundo abordará a Teoria da Divida
Pública. 0 terceiro capitulo contempla o contexto geral do Endividamento Público
Brasileiro nos governos FHC (1995 —2002) e nos três anos de governo Lula (2003
— 2005), bem com as medidas de ajuste adotado. E por fim o quarto e ultimo
capitulo serão feito a conclusão da pesquisa.

1.2 Objetivos

1.2.1 Geral

Analisar o comportamento da Divida Pública Brasileira no governo FHC
(1995— 2002) e nos três anos de governo Lula (2003 —2005).

1.2.2 Específicos

1) Efetuar uma breve revisão teórica do Plano Real.
2) Analisar as Teorias da Divida Pública.
3) Contextualizar os mecanismos de ajuste praticados nos governos FHC e
Lula.
4) Identificar os componentes da Divida Pública.

4

1.3

Metodologia

0 estudo se baseará na pesquisa em literatura especializada no assunto,
incluindo livros, revistas, artigos, além de fontes secundarias como a internet-sites:
Banco Central, BNDES, IBGE, IPEADATA.
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2. Teoria da Divida Pública

0 objetivo deste capitulo é apresentar as teorias que fundamentam a

existência e os efeitos do endividamento público e por fim sera realizado urn
estudo sobre a Sustentabilidade da Divida Pública (risco e capacidade de

pagamento do Setor Público).

2.1 Restrição Orçamentária do Governo

Antes de apresentar as Teorias da Divida Pública, é imprescindível destacar
os priicipais conceitos de Divida Pública e Déficit Público freqüentemente usados
para analisar o comportamento das Contas Públicas em determinado período e ao
longo do tempo. Tais

conceitos

são

classificados

de acordo corn

dois

critérios:"abaixo da linha'e "acima da linha'.

Segundo Silva (2001,p.274).

0 critério "acima da linha' explicita os principais fluxos de receita e
despesas pelo critério "abaixo da linha' analisa o déficit corn base,
na variação da divida pública, pela ótica de seu financiamento, conhecido como necessidade de financiamento do setor público.

Desta forma pelo critério "acima da linha' temos:
A) Déficit Nominal: gastos totais — receitas totais.
B) Déficit Primário:
financeiras,

gastos

não-financeiros —

receitas

não-

exclui-se do déficit nominal o pagamento de juros e

amortização da divida pública.
C) Deficit Operacional: é o déficit primário mais o pagamento de
juros reais (descontam-se a inflação e a correção monetária)

muito usado em períodos de inflação elevada por fornecer urna
medida real de déficit público.
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Já pelo critério da óptica "abaixo da linha 'os principais conceitos são:
A) Divida Liquida do Setor Público: é dada pela soma das dividas interna

e externa do Setor Público (Governo Central, Estados, Municípios e
Empresas Estatais) junto ao setor privado, incluindo a base monetária e
excluindo os ativos do Setor Público, tais como reservas internacionais,
créditos com o setor privado e os valores das privatizações.
B) Ajuste Patrimonial: é a DLSP (Divida Liquida do Setor Público) que

contabiliza a diferença entre os passivos do governo contraídos no
passado e posteriormente reconhecidos (esqueletos) e os resultados
das privatizações.
C) Divida Fiscal Liquida (DFL): é dada pela diferença entre a DLSP e o

Ajuste Patrimonial.
D) Necessidade de Financiamento do Setor

Público(NFSL):

corresponde o conceito de deficit nominal apurado pelo critério "acima
da linha refere- se a variação da DFL entre dois períodos de tempo.
E) Necessidade de Financiamento do Setor

Público

(conceito

operacional) exclui a inflação incidente sobre a variação do DFL
(mesmo que deficit operacional ).
F) Necessidade de Financiamento do Setor Público (conceito primário):

exclui-se o pagamento de juros incidente sobre a NFSP (mesmo que
déficit primário).

Conforme Romer (2001) o Setor Público corno qualquer agente econômico
no desempenho de suas funções (alocativa, distributiva e estabilizadora) deparase com uma restrição orçamentária. Esta restrição orçamentária sinaliza que para
manter o equilíbrio, é necessário que os fluxos de dispêndio sejam iguais aos de
entraca de recursos (arrecadação de impostos ou receita das estatais). Se no
perioco assinalado as entradas de recursos forem maiores que as saídas com
gastos, o Setor Público estará gerando um superávit, acumulando poupança, que
poderá ser emprestada ao setor privado, entretanto, se as entradas de recursos
forem menores que as saídas com gastos, o setor público estará gerando um
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déficit, ou seja, uma necessidade de financiamento junto ao setor privado ou
Banco Central, sendo assim:
Dt= Gt — Rt, onde:
Dt é o déficit ou superávit
Gt é o gasto público no período
Rt é a receita pública no período

Essa medida de déficit ou superávit para um modelo que englobe todas as
esferes do Setor Público (Governo Central, Estadual, Municipal

e Empresas

Estatais) é como um fluxo que se refere a determinado período de tempo,
gerainente usado para se ter uma visão geral do Setor Público, através do um
critério "abaixo da linha'.
Atualmente é típico usar o critério "abaixo da linha' pela óptica da
NeceE..sidade de Financiamento do Setor Público por fornecer uma medida mais
condizente com a realidade, englobando além do Setor Público, o Setor Público
não financeiro e os bancos, desta forma têm-se:

(Gnf — Rnf) + itDt + i*etFt +icLt = ADt + eAF +ALt sendo:

Do lado esquerdo obtêm-se as fontes geradoras de deficits:

( Gnf — Rnf )_ resultado primário do setor público
itDt

divida interna em moeda nacional

i*etFt

divida contratada em moeda externa

icLt

divida obtida junto ao Banco Central

i*

juro externo
juro interno

e

taxa de câmbio

Desta forma aumentos de gastos públicos (financeiros e não financeiros)
acima das receitas irão elevar os estoques da divida pública (representada do lado
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direito da equação), sendo que qualquer modificação nas variáveis como juros e
câmb o influencia diretamente no estoque da divida pública.
Pela equação acima pode-se observar a necessidade de obter-se
superávits primários sucessivos (Gnf — Rnf negativo) para reduzir o estoque da
divida acumulada, além da boa condução das políticas monetária e fiscal.

2.1.1 Fontes de Financiamento do Setor Público

A restrição orçamentária implica que as despesas acima da receitas devam
ser fir anciadas de alguma forma, algebricamente:

( iDI iDBC ) + ( Gt — Rt ) = ADI + ADBC

DI

Divida contraída junto ao público

DBC

Divida contraída junto ao Banco Central
Juro interno

Novamente, pode-se observar que do lado esquerdo temos a origem de
déficits, ou seja, as despesas financeiras liquidas (deduzem-se as receitas
financeiras) e as despesas não financeiras do governo (resultado primário).
É importante observar que a política fiscal terá efeito no resultado primário
do Setor Público (Gt — Rt) e a política monetária sobre o pagamento de juros da
Divide Pública (DI é a divida interna contraída junto ao público em Real e DBC é
a divida contraída junto ao Banco Central) sendo que os choques externos
alterarão o custo da divida por influenciar na formação das taxas de juros.
Do lado direito da equação temos duas fontes de financiamento da qual o
governo usa para cobrir seus déficits: 0 Setor Público poderá emitir títulos
públicos (mercado) representado por ADI e/ ou vender títulos públicos ao Banco
Central representado pelo termo ADBC.
As operações de empréstimos do Banco Central com o Tesouro Nacional
correspondem a aumentos na base monetária que podem ocorrer de maneira

indireta por meio de compras em operações de mercado aberto com títulos da
Divide Pública em poder do setor privado, por isso, diz-se que os deficits podem
ser financiados pela divida, ou seja, quando os recursos obtidos para saldar o
déficit são provenientes das emissões de títulos para o público (pessoas, firmas,
incluir do bancos comerciais ou múltiplos e outras instituições financeiras) e/ou
financiado pela emissão da própria moeda, isto 6, empréstimos feitos junto ao
Bancó Central.
0 governo também usa os títulos da Divida Pública para o processo de
esterilização da economia, na qual devido as entradas de recursos externos
resultante do comércio externo, se faz necessário à intervenção do governo
vendendo títulos para evitar a expansão da base monetária e o aumento da oferta
de mceda (elevando a Divida Pública Mobiliária).
A partir da década de 90 com a abertura econômica e o processo de
intensificação das privatizações, além do reconhecimento das dividas antigas não
contabilizadas, os chamados esqueletos, obrigou os governos (em 'Daises como o
Brasil: a fazerem um ajuste patrimonial nas Contas Públicas. Os recursos obtidos
com as privatizações foram utilizados para abater a DLSP (Divida Liquida do Setor
Público), enquanto os esqueletos ampliaram.
É importante

frisar que muitos economistas não consideram as

privatizações como uma forma de financiamento do Setor Público por ser
temperaria decorrente da existência e negociação de ativos públicos.

2.1.2 Inflação e Déficit Público

Na análise do tópico anterior, constatamos que a emissão de moeda é uma
forma do Setor Público financiar seu deficit, veremos agora a relação entre a
emiss`ão de moeda e a inflação.
Na observação de Dornbusch (1991, p.763)

Os governos podem e alguns iazem obter volumes significantes de
recursos anos após ano pela emissão de moeda, isto é aumentando
a base monetária.
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Para Silva (2001, p.281)

A senhoriagem é definida como receita total do governo oriunda do
aumento da base monetária. Parte deste aumento de encaixes reais
em função do crescimento econômico

e

da expansão das

transações econômicas e a out'a para cobrir o aumento da inflação.

A senhoriagem como ressalta Hermann (2002) é a receita auferida pelo
governo como fruto do seu monopólio de emitir a moeda. Para Sachs e Larrain
(1995 p.362): A senhoriagem pode ser medida como o poder de compra de moeda
colocada em circulação em determinado período.
Sendo assim, temos:
AM = Déficit Nominal — indica que a quantidade de moeda emitida deverá

ser igual ao déficit apresentado (não inclui a inflação observada no período).
AM/P= Déficit Real (inclui a inflação observada no período, representada
por P).
Para Blanchard (2001) essa elevação no crescimento monetário decorrente
dos dMicits orçamentários, significará (supondo que a economia não cresça no
perioc o) ao longo do tempo, a expansão da inflação, logo:

AM/P = senhoriagem
AM/M = expansão monetária.
M/P = encaixes reais

Portanto a senhoriagem funciona como um imposto, sendo:

Receita fiscal inflacionária = II.BM

II = taxa de inflação no período
BM = base monetária

Conclui-se que enquanto a economia operar abaixo do nível de imposto
inflacionário que maximiza a receita tributária como demonstra a curva de laffer,
quant) maior for a expansão monetária, maior sera a inflação e quanto maior a
inflação, maior sera a receita arrecadada via imposto inflacionário.
Entretanto como salienta Mishkin (2000, p.404).

Um déficit pode ser a fonte de inflação sustentada somente se for
persistente não temporário e se o governo financia-lo pela criação de
moeda e não pela emissão de títulos de divida para o público.

Já para Dornbusch (1991, p.764):

Quando o governo financia seu déficit pela emissão de moeda que a

população adiciona a sua detenção de encaixes nominais para
manter o valor real dos ativos monetários constante, dizemos que o
governo este se financiando através do imposto inflacionário.

É importante destacar que mesmo que a economia esteja com inflação
zero, o governo terá receita de senhoriagem se a economia estiver crescendo no
perioco.
A senhoriagem constitui uma importante fonte de receita, principalmente em
países com altas taxas de inflação.
Conforme Giambiagi (2000, p.149).

A receita real do governo derivada da emissão de base monetária

senhoriagem foi uma fonte de financiamento dos deficits públicos
suficientemente importante para impedir o crescimento explosivo da
divida pública nos anos de inflação elevada.

Para Hermann (2002) a senhoriagem representa um débito do Estado para
com a sociedade, porque ao contrário da receita de impostos, ela permite
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apropriar-se de uma parcela do produto gerado pelo esforço privado sem qualquer
contra partida na forma de prestação de serviço.

2.2 Enfoques Paradigmáticos da Divida Pública

A obra de Keynes e as experiências do pós-guerra inauguraram um debate
sobre a política fiscal e a administração da Divida Pública, que até hoje divide
opiniões. A questão é determinar até que ponto a divida pode provocar um efeito
positivo ou negativo sobre o sistema econômico.
No plano teórico, a questão é polarizada pelos enfoques Keynesiano e Novo
Clássico, o primeiro enfatiza a Divida Pública corno um instrumento de política
econômica crucial para retirar a economia da recessão, já o segundo, sintetizado
no Modelo de Equivalência Ricardiana, argumenta que o orçamento deve estar
sempre equilibrado, pois, a geração de sucessivos deficits terá no curto prazo
efeito nulo sobre o consumo, crescimento do produto e acumulação de capital,
além de no médio-longo prazo causar pressões inflacionárias.

2.2.1 Enfoque Keynesiano

0 fundamento do Enfoque Keynesiano parte do principio da'demanda
efetiva' na qual as decisões de gasto, em especial de gastos privados em
invest mentos, é que determinam o ritmo da atividade econômica e também do
nível -..:orrente de produção e emprego nas economias de mercado sujeitas a
oscilações que caracterizam períodos de superemprego e mais freqüentemente de
desemprego involuntário (Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda: Livro
Prime ro — Capitulo 3).
Na concepção keynesiana como o gasto determina a renda agregada, a
retragáo dos investimentos tende a penalizar a renda das próprias empresas.
realimentando o pessimismo das expectativas. Essa tendência é reforçada pelo
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efeito multiplicador da queda dos investimentos sabre a renda agregada, através
da retração induzida do consumo.
Baseada na explicitação narrada acima, a Teoria keynesiana atribui ao
Estado o papel de agente ativo, pemanente, nas economias de mercado. 0 gasto
e principalmente o déficit do governo é identificado como instrumentos de política
fiscal potentes que aliados a uma política monetária adequada (com juros baixos)
são capazes de reverter situações de desemprego comuns e que a administração
correta da Divida Pública pode ser determinante no papel ativo do Estado na
econcmia.
Nos períodos de recessão da atividade econômica cabe ao governo ampliar
seus gastos em investimentos de modo a expandir a demanda agregada no curto
e rrieJio prazo, contribuindo para a melhoria das expectativas de lucro das
empresas, motivando desta forma, a recuperação dos investimentos privados.
As recessôes implicam, portanto, em deficits por dois canais: devido a
queda de receitas (impostos) sobre a atividade econômica

e também pelo

aumento dos gastos públicos. A acumulação sucessiva de deficits resulta no
aumento da Divida Pública quer seja na forma contratual, moeda ou Divida
Mobiliaria.
Por fim, a garantia do pagamento da divida, decorreria num horizonte de
médio prazo, pela recuperação da economia e o au mento significativo das receitas
tributárias.
Esse enfoque predominou largamente até a década de 70, quando se
assinz laram elevadas taxas de crescimento e reduzidas taxas de inflação.
A partir da década de 70, com a formação do cenário mundial instável,
caracterizado pela presença simultânea de inflação e desemprego (estagflação). A
hegemonia do Enfoque Keynesiano suprimiu-se (perdeu força) cedendo espaço
para o desenvolvimento teórico critico de modelos de inspiração Neoclássica,
como o Novo-Clássico que sera abordado a seguir.
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2.2.2 Modelo de Equivalência Ricardiana

0 Modelo de Equivalência Ricardiana surge em linha com a Escola Novo-.
Cláss ca, como uma critica ao Enfoque Keynesiano.
0 modelo surge nos anos 70 e aponta a Divida Pública como fator de
ineficiência alocativa, capaz de reduzir a capacidade de crescimento da economia.
está ancorada no modelo de expectativas racionais (Lucas e Sarget, 1978).
Para Dornbusch (1991, p.282).

A visão do equilíbrio com expectativas racionais sustenta que as

variações na moeda afetam a atividade econômica de acordo e
somente quando não são esperadas. Resumindo, somente a moeda
inesperada tem importância.

Idem Dornbusch (1991, p.286).

A abordagem das expectativas racionais supõe que as pessoas
usam toda a informação relevante na formação das expectativas das

variaveis econômicas.

0 argumento central do modelo é o de que o financiamento dos gastos
públicps com a emissão de divida tem

o mesmo efeito sobre a atividade

econômica que o seu financiamento através de impostos.
Para ilustrar, reveremos a hipótese de Barro-Ricardo em Dornbusch (1991,
p.332).

A divida adquirida hoje deve ser paga no proximo ano ou num futuro
proximo com a taxa de juros corn que ela carrega. Para pagar a
divida o governo terá que aumentar impostos no futuro. Portanto
corte nos impostos hoje significa aumentos de impostos no futuro.

A equivalência macroeconômica entre a divida e os impostos é justificada
com base em duas hipóteses básicas de comportamento dos agentes privados.
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A) Expectativas Racionais: Admite-se que os agentes formulam suas

expectativas com relação a variáveis econômicas utilizando todas as
informações disponíveis.
B) Teoria do Ciclo da Vida: Segundo a qual os agentes formulam a

distribuição de sua renda entre o consumo e a poupança visando
manter um padrão estável de consumo ao longo da vida, apesar das
variações correntes da renda disponível.

Diante da informação de ocorrência de deficits governamentais, portanto, do
aumento da divida pública, os agentes racionais antecipam a necessidade de
aumentos futuro nos impostos, de modo a capacitar o governo a cumprir os
encargos financeiros da divida, admitindo-se, implicitamente, que os agentes em
suas decisões econômicas levarão em conta a capacidade de solvência financeira
do Setor Público, bem como seus efeitos sobre a r -enda disponível. Desta forma,
espera-se que o aumento da renda disponível e da capacidade no presente seja
compensado por uma redução futura, sendo assim, os agentes racionais tendem,
em suas decisões de consumo e poupança, a reter aumentos na atual renda sob a
forma de poupança futura que financiara possíveis aumentos futuros nas
despesas com impostos. Não haveria assim, qualquer efeito multiplicador dos
gastoE, governamentais sobre o consumo, ao contrario do que propunha o Enfoque
keynesiano, restando apenas, o efeito expansivo direto destes gastos sobre a
renda agregada, ou seja, o efeito macroeconômico seria exatamente o mesmo de
uma política fiscal de orçamento equilibrado.
Portanto o Deficit Publico, contrapondo-se a visão do Modelo Keynesian°,
não teria qualquer beneficio em termos de crescimento econômico, apenas um
impac:o negativo sobre o bem estar geral da sociedade representado pelo ônus da
divida a ser paga pelas gerações futuras. Baseado nisto o Modelo de Equivalência
Ricardiana recomenda uma política fiscal de permanente equilíbrio orçamentário.
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2.3

Efeitos da Divida Pública

Em urna economia aberta e com governo, o equilíbrio macroeconômico é
definido por uma situação em que a oferta agregada seja igual à demanda
agregada, sendo:

Ys = Yd

equação 1

Ys = C+I+G+(X-M)

equação 2

T-G=(I-S)+(X-M)

equação 3

Ys é a oferta agregada, Yd é a demanda agregada, C o consumo privado, I
o investimento (realizado) privado, S a poupança privada, X-M é as exportações

liquidas de mercadorias e serviços inclusive juros remetidos ao exterior, T a
receita operacional do Setor Público excluído os empréstimos, G os gastos
governamentais inclusive juros da divida interna e das empresas estatais.
A equação 1 indica simplesmente o equilíbrio entre oferta e demanda
agregada. A equação 2 decompõe a demanda agregada em uma parcela
correspondente a demanda interna (C+I+G) e a outra se refere ao Saldo em Conta
Corrente da Balança de Pagamentos, sendo assim, a equação indica-nos que se
um pelis estiver absorvendo mais recursos do que produz, estará incorrendo em
déficit externo, inversamente se gastar menos do que produz, ocorrerá um
superávit externo.
A equação 3 sinaliza o orçamento do Setor Público, demonstrando que se o
governo apresentar um deficit orçamentário, haverá em contrapartida, um deficit
externo ou excesso de poupança privada sobre investimento privado.
0 déficit pode resultar também da redução do nível de investimento privado,
isto é um nível menor de estoque de capital juntamente com uma redução do
superávit em Conta Corrente.
De acordo com Silva ( 2001, p.292).

A redução da poupança nacional provocado pelo aumento da divida
pública, terá como efeito uma redução no estoque do capital da
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economia, que por sua vez, provocará uma redução na
produtividade marginal do trabalho e salários.

Esta visão parte da Teoria

Neoclássica, já visto anteriormente, um

acréscimo nos gastos do governo aumenta a demanda efetiva, mas partindo de
um orçamento equilibrado, gerará um déficit a ser financiado por emissão de
moeda ou a colocação de títulos junto ao público.
Na concepção de Lozardo (1987, p.18).

Se o déficit é financiado por títulos no mercado de bens ocorrerá o
aumento na demanda efetiva (deslocamento da IS para direita). No
mercado monetário haverá uma expansão na demanda por moeda,
já que assume esta ser positivamente associada ao efeito riqueza.
Como o estoque de moeda 6 fixo, o aumento por demanda por
moeda resultará ao longo do tempo em aumentos nos juros (LM se
desloca para esquerda) reduzindo o equilíbrio e a renda.

Na realidade, em síntese, Lozardo (1987)

define que

o déficit

governamental financiado por títulos terá seu impacto sobre a demanda agregada
neutra, ligado pela conseqüente elevação das taxa de juros e a redução dos
investimentos privados.
Seguindo a análise de Lozardo (1987, p.19).

Agora se o déficit é financiado por emissão de moeda no mercado
de bens é semelhante ao descrito por títulos. No mercado monetário
a demanda aumenta, mas é menor que a oferta necessária para
financiar

o

dé fi cit, isso provoca redução nos juros

e

conseqüentemente expansão na demanda efetiva. Supondo a
economia operando no pleno emprego, esse aumento de demanda
desencadeará um processo inflacionário reduzindo a oferta de
moeda. Desta forma o equilíbrio macroeconômico será restabelecido
pelo aumento dos juros e redução dos investimentos de tal forma a
neutralizar o impacto inicial do aumento do déficit público.
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Conclui-se dessa forma pela análise de Lozardo (1987) que, quer seja o
Deficit Público financiado por títulos ou emissão de moeda, o resultado para o
produ:o será o mesmo, embora com dinâmicas diferentes.
Um ponto importante na análise da equação 3 é o impacto do déficit
públicos e correntes no sistema econômico. A necessidade de pagamento da
divida externa passa a pressionar a divida interna, que por sua vez, pressiona os
orçamentas públicos.
A saída para a divida externa e seu financiamento é a obtenção de recursos
através do aumento das exportações, sem que as importações cresçam no
mesmo ritmo. Para que o aumento da divida externa e seus encargos não
provoquem uma despoupanca e tão pouco desestruturem o déficit público
(aurn€ ntar a relação Divida/PIB) pelo aumento da divida pública interna é
necessário que a economia cresça o suficiente para saldar as remessas da divida
(parte principal mais juros).
Diante desse contexto, as economias que convivem com esse quadro
descrito acima são obrigadas a adotarem medidas econômicas ortodoxas: corte
nos gastos e investimentos públicos, desvalorização da moeda nacional, redução
do nível de consumo através da queda do poder aquisitivo da população e
manutenção da política fiscal e monetária contracionista, além de outras medidas
de combate a inflação e recuperação da poupança pública.
A divida externa também tem efeito negativo no mercado de crédito, a
medida que o Setor Público não dispõe de reservas suficientes para pagar a
divida contraída, inicia-se um processo de compra de divisas no setor exportador
privado, desta forma, esteriliza, vendendo títulos públicos da divida para o
mercado financeiro, a fim de obter recursos monetários suficientes para adquirir as
divisas necessárias para o pagamento da divida externa, esse mecanismo se
caracteriza por pressionar as taxas de juros para cima, onerando assim, mais
ainda o serviço da divida interna, agindo prejudicialmente na recuperação da
poupança pública, reduzindo os investimentos e fundamentalmente o produto.
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O problema não se restringe a simples existência de déficit, mas no
atrelamento da divida interna a externa, e os mecanismos de ajuste, que resultam
no final, em juros mais elevados e menores taxas de investimento e produto.
A ênfase maior, entretanto, é dada para a relação entre o nível de déficit
público e o saldo negativo da Conta Corrente do Balanço de Pagamento corno
indica-nos a equação 3. 0 déficit tanto pode ser reduzido pela contenção de
gastos ou aumento de impostos ou ambas, contudo, merecem uma melhor
observação.
Se a redução dos déficits é realizado por uma contenção dos gastos
correntes poderemos ter uma contração acentuada do produto, ou se o corte for
sobre os encargos financeiros poderá provocar um efeito positivo no produto se
esses encargos não se referirem ao pagamento de juros da divida externa.
Agora se a redução do déficit é feito através do aumento generalizado dos
impostos, os efeitos serão diferenciados, caso esse aumento de impostos seja
encarado pelos empresários como aumento de custos e seja repassado para os
preços relativos poderemos ter um aumento generalizado de preços, o percentual
de repasse para os preços dependerá da estrutura de mercado (concorrência
perfeita, monopólio ou oligopólio) em que as empresas atuam (seu markup),
provocando, desta forma, uma redução da Conta Corrente do Balanço de
Pagamento via aumento do câmbio real (aumento dos preços relativos) e também
o aumento dos custos da divida pela elevação das taxas de juros arbitradas no
mercado financeiro. Contundo, se o aumento generalizado dos impostos não for
repassado para o nível de preços, o efeito será nulo sobre os juros e câmbio
(devido à combinação de juros menores e câmbio real maior, embora não haja
garantia que os efeitos ocorram na mesma magnitude), agindo desta forma,
positivamente na redução da divida pública, através do aumento da receita
tributária.
Para resolver o problema de déficit das Contas Correntes do Balanço de
Pagamento, as autoridades econômicas poderão utilizar a desvalorização da
moeda nacional, entretanto, a desvalorização da moeda nacional não garante um
ganho real a longo prazo, isso dependerá das condições da economia interna e
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externa, e também da condução conjunta das políticas monetária e fiscal,
coerentes com os objetivos da política econômica.
Portanto, as necessidades de financiamentos do setor externo serão
fi nanciadas pela entrada de divisas resultante do aumento das exportações e
redução

das importações, se isso não for possível, é

natural que esse

desequilíbrio se manifeste no orçamento monetário, pressionando o aumento da
oferta monetária e a colocação de títulos públicos, causando assim, uma
despoupança pela transferência de recursos ao exterior

e comprometendo

também a execução orçamentária, resultando em maiores juros, maiores encargos
financeiros sobre a divida interna e por fim na redução do produto.

2.4

Sustentabilidade e Risco da Divida Pública

A Sustentabilidade da Divida Pública é determinada pelo coeficiente D/Y
(relação Divida/Renda), entretanto isto é um conceito genérico, pois, não temos de
analisar apenas a relação Divida/Renda, mas também a capacidade de
crescimento de determinada economia, e se ela esta ou não crescendo no
momento analisado.
Conforme Dornbusch (1991, p.713):

A razão é que o PIB é uma medida do tamanho da economia , e a
razão Divida/PIB é por conseguinte, uma magnitude da divida
relativa ao tamanho da economia.

ldem Dornbusch (1991, p.715).

Tentativas para financiar um dado déficit primário puramente através
do financiamento pela criação de divida não pode ser viável ao
longo prazo em uma economia que não esteja crescendo.
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A razão Divida/Renda aumenta se a taxa de crescimento da divida,
determinada pelos pagamentos de juros e pelo déficit primário, excede a taxa de
crescimento da renda nominal.
Na concepção de Mishkin (2000) a sustentabilidade da divida de um pais é
dada por sua capacidade de ser pago o serviço de sua divida sem que no futuro
seja necessário ajustes em sua estrutura de receitas e gastos.
Já para Hermann (2002) a sustentabilidade inclui a noção de solvência e
liquidez da qual se analisa a situação do pais em acumular dividas maior que sua
capacidade de gerar recursos suficientes ao seu serviço, parte do principio que se
a taxa de juros real for superior a taxa de cresmento do RIB, mesmo que a
economia consiga ampliar seu superávit primário, a relação Divida/PIB assumirá
escala ascedente sem limites, tomando uma trajetória insustentável.
É importante destacar que o equilíbrio é alcançado e a divida é dita
insustentável se em longo prazo a relação Divida/PIB for reduzida ou ao menos
mantida constante, portanto, a sustentabilidade não é definida pela capacidade
econômica de liquidar totalmente a divida, mas em honrar sistematicamente os
compromissos financeiros assumidos nos prazos previstos.
A vulnerabilidade da Divida Pública das economias emergentes à períodos
de turbulência do mercado financeiro está relacionado a crise de confiança, que
com diferentes graus de intensidade causam impactos negativos na estrutura da
divida.
Sabemos que os deficits têm em contrapartida a expansão da Divida
Pública, quer seja sob a forma de emissão de moeda ou divida mobiliária,
entretanto, cabe a autoridade monetária administrar a divida através da simples
emissão de moeda ou de títulos públicos com diferentes maturidades, de modo a
manter o mais baixo possível o custo do financiamento do Setor Público, sem
prejuízo da estabilidade econômica, sendo crucial para isso a boa coordenação
entre as políticas monetária e fiscal.
De acordo com Hermann (2002) segundo a estrutura de juros e prazos dos
títulos da Divida Pública, admitindo-se uma 'yield curve' (curva de rendimentos)
normal e ascedente — taxa de juros crescentes em relação aos prazos dos títulos —

o processo ideal seria, a principio, o financiamento da divida através da emissão
temporária de moeda (Mishkin 2000) ou de títulos de longo prazo, mas isso
envolve o risco de um processo inflacionário, não so devido ao processo de
monetização direta do deficit, mas também pela pressão da monetização da divida
que ocorre no curto prazo.
0 processo exige desta forma, a atuação continua do Banco Central no
mercado, atuando no sentido de adequar a estrutura de juros e a composição da
divida as preferências dos investidores em termos de títulos de curto e longo
prazo. A atuação do Banco Central sempre objetiva reduzir os juros pagos

e

aumentar o perfil (alongar) da maturidade dos títulos, em contrapartida, precisa
organizar um mercado de títulos da divida capaz de absorver todos os títulos
emitidos pelo governo e para isso torna-se evidente a necessidade de acatar as
preferências do investidor, que em épocas de calmaria busca títulos com maior
performance e rendimentos, já em épocas de turbulência torna-se conservador ou
busca títulos atrelados ao cambio (faz hedge) ou ainda, busca títulos com prazos
menores e juros maiores.
0 surgimento de crises quase sempre têm origens em desequilíbrios nas
Contas Públicas Internas ou Externas e que colocam em risco a Sustentabilidade
da Divida Pública, por isso, como afirma Lopreato (2002) a administração
responsável da divida, a manutenção de bons fundamentos macroeconômico e o
compromisso com o disciplinamento fiscal são condições necessárias para manter
o equilíbrio macroeconômico e proteger a economia de possíveis crises e
conseqüentemente manter a Sustentabilidade da Divida Pública.

2.4.1 Vulnerabilidade Externa

0 objetivo deste tópico é analisar a influência de pressões externas,
oriundas de desequilíbrios nas Contas Externas, sobre o comportamento da
Divida Pública em economias emergentes. Quando se fala em vulnerabilidade
externa, o problema não se centraliza apenas na obtenção de superávits primários
elevados e pagamentos de encargos financeiros sobre a divida acumulada, mas

como obter divisas externas superiores as necessárias para o financiamento de
possíveis deficits no Balanço de Pagamento, evitando que esses desequilíbrios
nas Contas Externas se transfiram para as Contas Internas (via câmbio ou juros),
isto remete a outra dimensão macroeconômica, envolvendo e sendo envolvida por
outras variáveis.
A vulnerabilidade externa geralmente esta relacionada a deficits na Conta
de Transações Correntes, desvalorização da moeda nacional, ataques
especulativos, crises de confiança e desequilíbrios ocorrido em outras economias,
que geralmente são transferidos as economias emergentes via cambio.
De acordo com Eduardo Fortuna (2006, p.59).

A vulnerabilidade externa relaciona-se ao risco de um pais passar
por uma crise são os de solvência e liquidez que inclui o tamanho da
divida em ralação ao PIB, a relação divida externa com exportação e
reservas, a taxa de juros da divide em relação ao PIB e a proporção
de vencimento de curto prazo.

Sucessivos deficits em Conta Corrente do 13alanço de Pagamento, como
ocorreu, a exemplo do Brasil, a partir de 1995, representam aumentos sucessivos
nos passivos externos, que com o tempo provocam desequilíbrios estruturais e a
desconfiança dos investidores quanto a real capacidade do pais honrar seus
compromissos, tornando

o mesmo

mais suscetível a crises externas. As

autoridades econômicas na busca de proteger a economia interna aumentam
juros, e por fim, desvalorizam a moeda nacional.
Para Gustavo Franco (1996, p.32).

0 nível correto e prudente para o defi cit em conta corrente é alguma
coisa intermediária que se parece com o observado para o conjunto
das chamadas economias emergentes, e que parece se situar na
casa dos 3% do PIB.

As economias emergentes constantemente apresentam elevados níveis de
deficits em Conta Corrente (devido principalmente pelos elevados deficits na
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Balança de Serviços), geralmente sâo obrigadas a manter suas taxas de juros
internas elevadas para proteger sua moeda nacional e também impulsionar a
Conta Capital de forma a saldar os possíveis deficits do Balanço de Pagamento.
Esta dinâmica, por sua vez, pressiona a DPMF (Divida Pública Mobiliária Federal)
através do montante de títulos indexados a taxa de juros e ao câmbio, transferindo
os desequilíbrios das Contas Externas para as Contas Internas.
Em economias que operam o câmbio fixo, a solução para problemas na
estrutura do Balanço de Pagamentos é aumentar as taxas de juros, visando
manter o cambio fixo, protegendo, desta forma, a moeda interna. Já nas
economias que operam com cambio flexível, mantêm-se a política de juros altos e
adota-se a desvalorização da moeda nacional, ou seja, de forma sintetizada , a
política monetária em ambiente de cambio fixo objetiva viabilizar elevados niveis
de reservas cambiais para poder respaldar a moeda nacional e criar urna situação
de expectativas favoráveis frente à instabilidade associada à vulnerabilidade
externa e a escassez de divisas. Já em ambiente de cambio flexível a política
monetária atua de modo a minimizar a alta volatilidade do cambio.
Desta forma, segundo Carneiro (2002), quanto maior a necessidade de
atrair capitais externos para financiar os possíveis deficits em Conta Corrente,
maiores serão os graus de vulnerabilidade da economia frente a choque externos
e outros fatores desestabilizadores.
A pratica de juros altos tem duplo impacto, se por um lado reduz a divida
em moeda estrangeira, devido a valorização da moeda nacional, por outro
aumenta a divida em títulos públicos indexados a taxa de juros.
É salutar, conforme Carneiro (2002) que a rigidez da política monetária tem
sido vista como o único instrumento que as economias em desenvolvimento
disponibilizam no combate a inflação, volatilidade cambial e fuga de capitais. Essa
exposição a rigidez da política monetária, a base de juros elevados têm se
constituído um peso aos paises devedores por elevar drasticamente suas Dividas
Públicas. Nas condições atuais de liberalização da Conta Capital, a manutenção
dessa política pode ser fator l imitante ao crescimento dessas economias em
desenvolvimento trazendo graves desequilíbrios macroeconômicos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a elevada vulnerabilidade externa se
apresenta sob múltiplos aspectos: a) perda de autonomia da condução da política
monetária; b) elevada exposição da economia a choques externos; c) tendência a
apreciação cambial em função do elevado fluxo de capital.
Para Tobin (1978, p154).
A taxa de cambio acaba por transmitir os distúrbios originados no
mercado financeiro internacional. As economias e os governos não
são capazes de se ajustar aos fortes movimentos de capital
estrangeiro sem um sacrifício considerável em termos dos objetivos
de política econômica nacional, ou seja, em termos de produção,
emprego e inflação.

Em ambiente de livre mobilidade de capital, as economias emergentes
estão freqüentemente expostas as turbulências do Mercado Financeiro
Internacional, de forma, que são induzidas a manter a própria condução da política
monetária sujeita as oscilações no cenário externo.
Essa dinâmica do capital financeiro limita a diferença entre os juros das
economias nacionais e restringem severamente a habilidade dos Bancos Centrais
e do governo de fazerem o uso de seus instrumentos de política fiscal e monetária
adequadas as suas economias externas.
0

aprofundamento do processo de internacionalização, ocorrido

principalmente a partir da década de 90 com a enorme mobilidade de capital
associado as fragilidades macroeconômicas das economias emergentes tem
gerado seguidas crises cambiais e de instabilidade econômica.
De acordo com Carneiro (2002) o déficit em Conta Corrente enquanto
porcentagem do PIB, a razão entre o Saldo em Transação Corrente e as reservas
cambiais, as apreciações da taxa de câmbio, o crescimento do PIB e a situação
política (como ocorreu no Brasil em 2002 devido ao efeito Lula) são variáveis que
explicitam o grau de exposição das economias emergentes as sucessivas crises
cambiais que têm ocorrido. Essas variáveis são indicadores dos fundamentos
macroeconômicos e evidenciam problemas na estrutura econômica dos países
emergentes difíceis de solucionar no curto prazo.
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2.4.1.1 Risco-Pais

0 Risco-Pais medido pelo EMBI — Emerging Markets Bond Index (indice de
Títulos da Divida de Mercados Emergentes) funciona como um indicador de
con fi ança do mercado financeiro na capacidade de uma economia pagar suas
dividas, quanto mais alto

o risco maiores serão os juros cobrados pelos

investidores no mercado para adquirir títulos da divida do pais.
Os objetivos das políticas dos Tesouros, geralmente (embora nem sempre)
é a longo prazo, alongar o prazo médio de vencimento e a redução do estoque de
divida externa através da recompra periódica dos títulos da divida, com isso é
possível reduzir a pressão da divida externa sobre as Contas Externas,

e

sobretudo, a divida interna.
As economias emergentes estão de uma maneira geral convivendo (desde
2004) com a redução sucessiva do Risco-Pais. Primordialmente a redução do
Risco-Pais se deve a fatores como: o cenário externo favorável, a manutenção
dos juros baixos nas economias desenvolvidas, permitindo uma enxurrada de
capital para economias emergentes. Essa entrada de capital nas economias
emergentes, normalmente para arbitrar um diferencial de juros, tem contribuído
muito para que elas executem os ajustes necessários, de forma a serem menos
vulneráveis as crises internacionais. Portanto os superavits comerciais e os juros
elevados (em relação aos juros praticados nas economias avançadas) têm
permitido que essas economias reforcem suas reservas internacionais

e

recomprem parte dos títulos das suas dividas externas.
Pode-se citar alguns fatores que têm contribuído para a redução do RiscoPais nas economias emergentes, além dos já mencionados anteriormente: 1)
elevado Saldo em Transação Corrente; 2) redução da divida atrelada ao câmbio;
3) política fiscal austera fortalecendo a capacidade de solvência doméstica no
pais; 4) política monetária restritiva visando o equilíbrio de preços.
A relação entre a valorização dos títulos da divida e seu risco são
inversamente proporcionais, isto é, quanto maior a valorização do titulo, menor
sera seu risco, os valores irão refletir de forma sintetizada a visão que o mercado
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tem sobre o referido pais e sua capacidade de honrar suas dividas. A manutenção
da economia com bons fundamentos macroeconômicos e com boas perspectivas
futuras, tanto em ambiente externo quanto interno, dão maior segurança aos
investidores estrangeiro em relação à economia e passam a comprar papéis da
divida soberana. A maior procura por esses papéis por sua vez, provoca redução
em seu Risco-Pais.

2.5

Estrutura de Risco e Retorno dos Títulos da Divida Pública Brasileira

Os títulos da Divida Pública (como qualquer outro ativo) são emitidos e
negociados no mercado financeiro, por isso, estão sujeitos a leis e normas do
mercado como oferta e demanda.
De acordo com Mishkin (2000) o ativo representa uma reserva de valor, um
direito de propriedade ao seu detentor e que ao tomar a decisão de compra ou
venda de um ativo, o investidor deve observar:

Riqueza:

Como os ativos são investimentos que rendem juros, ao

aumentar a renda dos investidores é de se esperar que aumente a
demanda por ativos, entretanto, esse aumenio se dá de forma diferenciada:
para ativos considerados de luxo a demanda aumenta mais que a demanda
de bens necessários (elasticidade renda).

Retorno Esperado: A quantidade demandada atua em relação direta com o

retorno esperado.

Risco: Está associado a incerteza do retorno do ativo, quanto maior o risco,

maior será o retorno (maior o beneficio de correr risco), em contrapartida, é
de se esperar que a demanda de um titulo diminua com a elevação de seu
risco.
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Liquidez: Relaciona-se com a rapidez com que um ativo é transformado em

dinheiro com baixos custos, normalmente quanto mais liquido for um ativo
maior sera sua demanda.

Teoria da Escolha de Portfólio: De acordo com a Teoria da Escolha de Portfólio

abordado por Mishkin (2000) os investidores escolhem ativos que lhes
proporcionem maior retorno e menor risco.
Na escolha de sua carteira de ativo,

o investidor normalmente busca

diversificar para reduzir o risco. A diversificação possibilita ao investidor, a
minimização do risco, mesmo que não seja a sua eliminação completa, procura-se
combinar títulos que apresentem alguma relação entre si, de forma a promover a
redução do risco da carteira.

Risco Sistemático: É inerente a todos os ativos negociados no mercado,

sendo determinado por eventos de natureza política, econômica e social. 0
risco sistemático não é diversificavel.
Risco Não-Sistemático: É determinado nas características do próprio ativo

não se expandindo a outros ativos da carteira, permite a diversificação.

A idéia central da diversificação é formar uma carteira com ativos que
possuem correlação oposta, de forma, que quando o retorno de um deles diminuir,
o retorno do outro se elevará na mesma intensidade, anulando as possíveis
perdas.
Os títulos da Divida Pública pelo seu baixo risco geralmente compõem a
carteira de investidores conservadores, que buscam diminuir

o

risco,

principalmente quando colocados em conjunto com títulos de risco mais elevados
como ações e debêntures.

Modelo de Precificação de Ativos e Avaliação de Risco: Na abordagem de

Assaf Neto (1999) o CAPM fornece uma explicação da magnitude do prêmio do
risco de um ativo, a diferença entre o retorno esperado do ativo e a taxa isenta de

risco (títulos da Divida

Pública),

mostra como devem ser relacionados

e

mensurados os componentes básicos de uma avaliação de ativos: risco e retorno.
O CAPM utiliza o desvio padrão para medir o retorno esperado dos ativos; e
o beta indica o incremento necessário no retorno do ativo para remunerar
adequadamente o risco sistemático:

Prêmio do Risco: Ret(a) — Ret(X)

Ret(2.) — Ret(X)I, onde:

Ret(a)= retorno esperado pelo ativo
Ret(x)= taxa de juros isenta de risco
[3= Beta do Ativo
Ret(X, )=retorno esperado para o portfólio de mercado

O CAPM demonstra que se o Beta de um ativo for zero, significa que ele
não tem risco sistemático e o prêmio de risco sera zero, se for 1 significa que ele

tem o mesmo risco sistemático do mercado e também de seu prêmio de risco do
mercadopet(c) menos Ret(b)l, entretanto, se o Beta for maior que 1 significa que

seu prêmio de risco é maior que o mercado.

2.5.1 Estrutura da taxas de Juros

As taxas de juros são identificadas como o prego do crédito, exprimem o
prego de troca de ativos disponíveis em diferentes momentos no tempo. Em geral
receber uma quantidade de dinheiro hoje é preferível a receber amanhã, e o juro
oferecido pela disponibilidade imediata do bem deve remunerar o adiantamento do
seu uso.
Qualquer que seja o tipo de taxa de juros conhecido no mercado, todas
exprimem a remuneração pela alocação do capital. A taxa de juros reflete,
portanto, o prego pago pelo sacrifício de poupar, ou seja, a remuneração exigida
por um agente econômico ao decidir postergar o consumo transferindo seus
recursos para outros agentes.
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Dessa maneira, toda operação que envolva uma remuneração de juros
identifica a presença de dois agentes econômicos: o poupador - que adia seu
consumo para o futuro.- e o outro que é o tornador de recursos preferindo
antecipar seu consumo no presente.
Desta forma, as principais decisões em capital fixo (produção) levam em
conta a taxa de juros praticada no momento da decisão

e incorporam as

expectativas em relação as taxas de juros futuras.
Sendo assim, a analise dos fatores que compõem as taxas de juros é
fundamental (oferta e demanda, cobertura de riscos envolvidos e sua progressão
ao longo do tempo).
Para Assaf Neto (2000, p.51).

De maneira geral, os juros exprimem a confiabilidade dos agentes
econômicos com relação ao desempenho esperado da economia,
pode-se observar que em momentos de maior instabilidade ocorre
elevação dos juros no mercado, como reflexo natural da incerteza
associada às decisões de seus agentes.

0 estudo das taxas de juros se torna importante, já que representa o custo
pago pelo governo, embutido em seus títulos, para poder adiantar seu consumo, e
também o beneficio recebido pelo investidor por postergar seu consumo. De
maneira geral, os juros significam o custo financeiro da Divida Pública, pois, a
maior parte dos títulos da Divida Pública (em !Daises como o Brasil,por exemplo)
são atrelados a taxa básica de juros.
Na analise de Mishkin (2000).

O YTM (rendimento até o vencimento) é a taxa de juros que
equaciona o valor presente de pagamentos recebidos de um
instrumento de divida com seu valor hoje, 6 a medida mais precisa
de juros.

3

P=v/1+i, sendo:

P=preço dos títulos
V=valor de face
i=taxa de juros

Essa equação indica as seguintes informações:
A) Um aumento das taxas de juros esta associado a uma queda nos preços
dos títulos, resultando em perdas de capital nos títulos, cujo os prazos
até o vencimento são mais extensos do que o período de retenção.
B) Quanto mais distante for o vencimento de um titulo, maior o tamanho da
mudança de preço associada a uma mudança na taxa de juros.

Essas proposições indicam-nos que os preços e as taxas de retorno dos
títulos de longo prazo são mais voláteis que os de curto prazo, isto se deve as
incertezas do retorno dos ativos de longo prazo. As taxas de juros de longo prazo
são maiores que as de curto prazo devido o risco de default ser maior em títulos
de longo prazo (observar a curva de rendimento).
Para captar a estrutura a prazo das taxas de juros os economistas utilizam a
representação gráfica conhecida como curva de rendimento (yield curve) que
procura traduzir visualmente o comportamento das taxas de juros ao longo do
tempo, ou seja, sua rentabilidade para diversas maturidade (vencimento).
Na abordagem de Assaf Neto (1999, p.48).

A curva de inclinação ascencente reflete as expectativas que o
mercado financeiro de que as taxas de juros de curto prazo
aumentem no futuro. Já uma curva descendente pode ser lida como
a expectativa dos mercados fi nanceiros de que as taxas de juros se
reduzam no futuro, ou seja, a inclinação da curva traduz o quê os
mercados financeiros esperam que possa acontecer no futuro com
as taxas de juros.

1'1

Conforme Blanchard (2001, p.314),

Títulos de diferentes maturidades tem cada um, um prego e uma
taxa de juros associada,

que

denominamos rendimento na

maturidade ou simplesmente maturidade. Ao observar em um dia
qualquer os rendimentos de títulos de diferentes maturidades,
podendo representar graficamente a relação entre rendimento e
maturidade, essa relação é chamada curva de rendimento ou
estrutura a prazo das taxas de juros.

Para Mishkin (2000, p.67).

A expectativa de juros maiores no futuro reduzem

o retorno

esperado dos títulos de longo prazo, diminuem a demanda por
esses títulos.
A expectativa de juros menores no futuro aumentam a procura por

titulos de longo prazo.

Isto ocorre, devido o fato que as expectativas de juros maiores no futuro,
reduzam os preços dos mesmos no presente e vice-versa.
Na abordagem de Assaf Neto (1999) as expectativas de inflação crescente
também afetam a curva das taxas de juros, elevando-as (efeito Fisher).

Ir= taxa de juros reais
i = taxa de juros nominais
it= inflação esperada

Um aumento na inflação esperada, induz a um aumento da taxa de juros
nominais para manter a taxa de juros reais constante.

Risco de Default: refere-se a possibilidade do emissor do titulo não pagar o

valor dos títulos, acrescido dos juros correspondentes na data do
vencimento. Quanto maior o risco de default, maior sera o prêmio do risco.
0 prêmio de risco é dado pela diferença entre as taxas de juros de títulos
com risco de default e as taxa de juros de títulos sem risco de default. 0
prêmio do risco sinaliza quanto mais de juros o emissor do titulo tern que
pagar por apresentar maior risco.
Os títulos da Divida Pública apresentam prêmio de risco quase zero devido
ser títulos mais seguros, garantido pelo Tesouro Nacional.

2.5.1.1 Teorias Econômicas da Estrutura a Termo das Taxas de Juros

Conforme dizia Keynes as taxas de juros são antes de tudo, taxas de
referência no processo decisório, uma espécie de termômetro que mede as
expectativas de retorno dos agentes em relação ao capital aplicado.
Nos títulos da Divida Pública na observação de Mishkin (2000), o prazo de
vencimento também afeta a sua taxa de juros. Títulos com risco, liquidez e
características de impostos idênticas podem ter taxas de juros diferentes, se seus
prazos de vencimento forem diferentes.
Basicamente três teorias explicam as relações entre as taxas de juros de
curto prazo e de longo prazo: Hipótese das Expectativas, Teoria dos Mercados
Segmentados e da Preferência pela Liquidez.

2.5.1.1.1 Hipótese das Expectativas

A Teoria das Expectativas foi formulada por Irving Fisher (1896) segundo a
qual as taxas de juros de longo prazo se constituem numa média geométrica das
taxas de juros de curto prazo esperadas, ou seja, as taxas de juros de curto prazo
que os agentes prevêem para aquele titulo de divida ao longo de toda sua
existência.
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Portanto, as taxas de curto prazo representam uma projeção das taxas
futuras de juros. Os detentores dos títulos tomam suas decisões em relação a
maturidade de seus ativos com base nos diferenciais de rendimentos.
Se os títulos de longo prazo oferecem ganhos acima das expectativas,
passarão a compor a carteira do investidor em substituição à outros títulos de
divida que apresentarem menor rentabilidade.
A teoria busca focalizar o comportamento do investidor, atribuindo as
diferenças de rendimentos oferecidas por ativos de diferentes maturidades às
diversas expectativas do mercado em relação as taxas de juros futura, ocorrendo
desta forma uma mudança nas expectativas dos agentes no mercado. Os titulos
de diferentes maturidades alterarão seus rendimentos de maneira a refletir as
novas expectativas.

2.5.1.1.2 Teoria dos Mercados Segmentados

A Teoria dos Mercados Segmentados da Estrutura a Prazo das Taxas de
Juros separam os mercados em segmentos de forma que os mercados de títulos
da Divida Pública com vencimentos diferentes são completamente separados. A
taxa de juros para cada titulo da divida com vencimentos diferentes serão
determinado pelas leis de mercado (oferta e demanda) por esse titulo, sem sofrer
qualquer efeito de retorno esperado sobre outros títulos com vencimentos
diferentes.
0 argumento central da Teoria dos Mercados Segmentados é que os títulos
da Divida Pública com vencimentos diferentes não são de modo algum
substitutos, sendo que esses títulos apresentam seu retorno, não influenciando a
demanda de outros títulos de divida com vencimento diferente.
A Teoria do Mercado Segmentado contrapõe-se com a Teoria da Hipótese
das Expectativas, esta admite que os títulos da divida com vencimento diferente
são substitutos perfeitos, isso ocorre, porque o investidor de acordo com a Teoria
dos Mercados Segmentados têm preferência por títulos com um determinado
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vencimento, sendo assim, preocupam-se com títulos da divida que apresentem
retornos condizentes com o vencimento de sua opção.
A Teoria dos Mercados Segmentados considera, ainda, que as preferências
por determinado prazo de vencimento são bem definidos no mercado, admitindose que um determinado investidor trocará um segmento por outro na expectativa
de obter um retorno mais favorável. Essa afirmação é reforçada pela possibilidade
de serem efetuadas operações de hedging pelos participantes do mercado,
tornando mais claramente diferenciadas as taxas de juros previstas para o longo e
curto prazo.
Os investidores buscam manter sua carteira dentro de uma estrutura de seu
equilíbrio financeiro, aproximando a maturidade de seus ativos com a maturidade
de seus passivos.
De acordo com a Teoria do Mercado Segmentado, os investidores optam
por curtos períodos obtendo desta forma, títulos com menor risco e menor taxa de
juros, e investidores que optarem por títulos de longo prazo alcançarão maiores
riscos e conseqüentemente maiores juros.

2.5.1.1.3 Teoria da Preferência pela Liquidez

Conforme Carvalho (2000, p.365).

Para Keynes, o potencial de instabilidade das expectativas a longo
prazo, resulta em grande parte da distância entre prazo de aplicação
e o de realização do retorno sobre o capital.

A Teoria da Preferência pela Liquidez afirma que os juros dos títulos da
Divida Pública de longo prazo são maiores que os de curto prazo.
A teoria propõe que as taxas de juros futuras podem ser decompostas em
duas partes: a) as taxas futuras de curto prazo; b) prêmio pela liquidez.
Em virtude dos maiores riscos dos títulos de longo prazo, os investidores
são inicialmente atraido pelos títulos de divida de curto prazo, decorrente de sua
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maior liquidez e menor risco. 0 governo por outro lado, prefere emitir títulos corn
prazos mais longos (alongamento do perfil da divida).
Como resultado da interação entre os objetivos do governo

e dos

investidores, devem-se oferecer títulos da divida a longo prazo como deseja o
governo, oferecendo aos investidores uma compensação pela perda de liquidez e
assunção de maior risco, atraindo desta forma, maior volume de investidores a
longo prazo. Somente pagando um prêmio adicional pelo maior risco assumido
pelos investidores, conseguirá o governo formar urna carteira com títulos da divida
com maior maturidade.
Pela Teoria da Preferência pela Liquidez espera-se que os títulos da divida
de longo prazo ofereçam uma taxa de juros maior que os títulos de curto prazo.
Em ambiente de incerteza, a tendência é elevar o prêmio que esta
embutido nas taxas de juros. É bom frisar que pela Teoria da Preferência pela
Liquidez, títulos com diferentes prazos de vencimento não são substitutos
perfeitos como a fi rma a Teoria das Expectativas.
A Teoria da Preferência pela Liquidez permite uma maior previsibilidade do
comportamento das taxas de juros ao longo do tempo. Quando as taxas de juros
estão baixas, espera-se que elas aumentem a urn nível normal, caso contrario,
espera-se que elas se reduzam no futuro.
A Teoria da Preferência pela Liquidez é a teoria mais bem aceita no
mercado por melhor explicar o fato das taxas de juros serem maiores a longo
prazo e menores no curto prazo e também o fato dos investidores preferirem
demandar títulos de curto prazo e o governo ofertar títulos de longo prazo.

2.6 Coordenação entre as Políticas Econômicas

A boa coordenação entre a política fiscal e monetária é de extrema
importância para boa administração da Divida Pública, nesse sentido, espera-se
uma convivência harmônica entre o Banco Central (executor da política monetária)
e o Tesouro Nacional (executor da política fiscal). Por exemplo, imagine que o
Banco Central estabeleça uma taxa de juros superior à taxa de crescimento do
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PIB, a razão Divida/PIB assumirá uma trajetória explosiva, ou seja, decisões de
determinada autoridade econômica podem influenciar ou mesmo anular decisões
de outra autoridade, impedindo que os objetivos finais da política econômica
sejam alcançados.
A política fiscal atua sobre os gastos e a tributação, tendo seus efeitos
diretos no nível de atividade econômica.
A política monetária atua sobre oferta da moeda na economia

e na

formação das taxas de juros, tendo seus efeitos observados na inflação, cambio,
produto e liquidez da economia.
Os resultados da política econômica, normalmente, são mais sensíveis aos
instrumentos de política monetária

(mais rápido

o efeito sobre o sistema

econômico) do que aos de política fiscal. Desta forma,

é coerente que a

coordenação entre as políticas econômicas deva objetivar no curto prazo a
estabilidade de pregos e no longo prazo o crescimento com estabilidade. A
persistência continua do financiamento do gasto através da criação de divida e a
manutenção da política monetária

restritiva pode a médio-longo prazo

comprometer a estabilidade de preços e gerar recessão.
Na abordagem de Hermann (2002, p.128).

A ausência de coordenação entre políticas macroeconômicas levará
um aumento inócuo da relação superávit primário! PIB caso este
pais esteja acompanhado de uma política monetária restritiva.

Conforme Hermann (2002) a estratégia de muitos países tem sido
equivocadas ao longo do tempo, as políticas monetária e fiscal devem ser
utilizadas em conjunto de forma a conduzir a economia a uma trajetória virtuosa
de crescimento prolongado. 0 uso incessante, corno tem ocorrido recentemente,
na adoção de medidas unilaterais de forma desproporcional, pode induzir o pais a
uma situação de quadro recessivo com endividamento público crescente.
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2.6.1 Política Monetária

A política monetária está relacionada ao controle dos meios de pagamentos
e a formação das taxas de juros, determinando variáveis como produto, inflação,
câmbio, entre outras. As autoridades monetárias responsáveis pela normatização
e execução da política monetária são o CMN e Banco Central.

CMN ( Conselho Monetário Nacional ): É o órgão responsável pela fixação das diretrizes
da políticas monetária, crediticia e cambial, é a entidade maxima do sistema fi nanceiro nacional. É

formado pelos Ministros da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Presidente do
Banco Central do Brasil.

Banco Central do Brasil: É o órgão executivo central do Sistema Financeiro Nacional,

responsável por cumprir e fazer cumprir as disposições que regulam o funcionamento do sistema e
as normas expedidas pela CMN.

Embora, a política monetária afete as variáveis econômicas cruciais, isso
não ocorre de maneira direta, ou seja, o Banco Central não pode simplesmente
estabelecer uma meta de inflação, por exemplo, e atingi-la diretamente, se fosse
assim, países á exemplo do Brasil, não tinham fracassado nos vários pianos
heterodoxos implantados no passado.
Para alcançar os objetivos finais da política econômica o governo precisa
traçar metas intermediárias que indiquem um rumo a ser tomado para atingir os
objetivos finais. No entanto, mesmo os objetivos intermediários não podem ser
atingidos de forma direta, novamente é necessário que o governo utilize os
instrumentos a sua disposição, também chamados de metas operacionais.
Portanto de maneira sucinta, o governo visualiza uni objetivo final, traça uma meta
intermediária para chegar ao objetivo final e utiliza seus instrumentos operacionais
disponíveis para atingir a meta intermediária.
Entretanto, os objetivos finais podem ser coerentes ou contraditórios,
induzindo o governo muitas vezes â priorizar determinados objetivos em oposição
a outros.
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)

De acordo com Mishkin (2000, p.287).

Os objetivos nem sempre são coerentes. 0 objetivo de estabilidade
de prego em geral entra em conflito com os objetivos de estabilidade
com nivel de emprego no curto prazo. 0 conflito entre objetivos
pode apresentar algumas escolhas difíceis ao Banco Central.

Essa citação pode ser observada na pratica (em países como o Brasil),
principalmente a partir de 1999, com as dificuldades de coordenação da politica
monetária de juros elevados condizentes com o sistema de inflação e proteção da
moeda nacional, mas trazendo efeitos negativos na administração da divida e no
crescimento do produto.
Em síntese, pode-se dizer que a política monetária é um conjunto de
medidas para o controle da oferta de moeda e da administração das taxas de
juros.
Para controlar a oferta de moeda e as taxas de juros, as autoridades
monetárias disponibilizam seus instrumentos de política monetária, afetando
diretamente as metas operacionais e indiretamente as metas intermediárias,
visando, por fim, os objetivos finais de política econômica.

2.6.1.1 Instrumentos de Política Monetária

0 Banco Central para atingir sua meta, quer seja de taxa de juros de curto
prazo ou controle de reservas, utiliza seus instrumentos de política monetária:
Operações de Mercado Aberto, Depósito Compulsório, Operações de Redesconto.

1) Operações de Mercado Aberto (open markent): As operações de mercado
aberto afetam a base monetária.
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Na abordagem de Mishkin (2000, p.275).

As operações de mercado aberto são o mais importante instrumento
de política monetária porque são os principais determinantes da
mudança nas taxas de juros e na base monetária, a maior fonte de
flutuação.

Já para Eduardo Fortuna (2006, p.48):

As Operações de mercado aberto é o mais rápido e ágil instrumento
de política monetária que dispõe o Banco Central, pois através dela
são, permanentemente regulados a oferta

monetária e o custo

primário do dinheiro na economia referenciado na troca de reserve
bancária por um dia, através de operações de overnight.

Quando o Banco Central coloca títulos da Divida Pública no mercado, esse
títulos são adquiridos por instituições financeiras, que posteriormente, poderão ser
negociados no mercado secundário, surgindo desta forma um mercado de títulos.
No mercado primário, o Banco Central negocia diretamente com as
instituições

financeiras, alterando a posição das reservas das

instituições

monetárias, bem como o volume e o preço do crédito. Já no mercado secundário

ocorre a negociações entre as instituições financeiras dando maior liquidez aos
títulos. Nesse mercado o Banco Central intervém através dos Dealers.

Dealers: São instituições fi nanceiras especializadas na negociação de títulos públicos e

autorizadas pelo Banco Central para agir em seu nome, de forma a agilizar o processo de liquidez
da economia.

Na

dinâmica

do mercado aberto, as compras expandem a base,

aumentando a oferta monetária (maior volume de reservas bancária e aumento da
liquidez) e reduzindo as taxas de juros de curto prazo (resgate de títulos). As
vendas, por sua vez, comprimem a oferta monetária (menor volume de reservas
bancárias e diminuição da liquidez) e elevam as Iaxas de juros de curto prazo
(colocação de titulos).
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As operações de mercado aberto (open markets) têm a vantagem de serem
operações rápidas, reversíveis, transparentes, sem a burocracia de outros
instrumentos de política monetária, além de possibilitar o controle permanente da
oferta monetária e dos juros de curto prazo, garantindo assim, liquidez aos títulos
públicos.

2) Depósito Compulsório: O deposito compulsório afeta a oferta monetária via

multiplicador.
A finalidade do deposito compulsório é limitar a capacidade de criação de
moeda pelos bancos, agindo diretamente no multiplicador monetário

e

conseqüentemente no processo de criação de moeda pelos bancos.
A natureza do compulsório é que uma parcela dos depósitos dos bancos
fica retida no Banco Central, isso influencia no processo de criação de moeda
pelos bancos (via Multiplicador Monetário)

e conseqüentemente

na oferta

monetária e na taxa de juros de curto prazo.

AM = K.ABM, onde

AM = variação dos meios de pagamentos
ABM = variação na base monetária
K = multiplicador bancário, varia de forma inversa ao valor do compulsório,
ou seja quanto maior for o compulsório determinado pela CMN, menor será o
multiplicador e o processo de criação de moeda.

3) Operações de Redesconto: As operações de redesconto afetam diretamente

as taxas de juros e indiretamente a oferta de moeda, via base monetária.
Na observação de Meurer e Samohyl (2001, p.66).

A assistência de liquidez também conhecida como redesconto, é o
mecanismo através do qual o Banco Central recorre a instituições
financeiras com problemas, como empréstimos não recebidos ou
descasamento de prazos.
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Um aumento do redesconto aumenta a base monetária e expande a oferta
de moeda, e por conseguinte, reduz os juros de curto prazo, por outro lado, urna
diminuição do redesconto diminui a base monetária e comprime a oferta de moeda
que por sua vez, amplia os juros de curto prazo.
Conforme Carvalho (2000) a política do redesconto atua também sobre a
liquidez e o crédito, caso a taxa de redesconto seja menor que os juros, ocorrerá
um aumento da oferta de crédito e vice-versa, incentivando desta forma a própria
atividade econômica.
Base Monetária: É constituída do total de moeda em circulação pelo Banco

Central, sendo formada pela soma de moeda em circulação mais as reservas
monetárias. O aumento da base monetária conduz a uma maior oferta monetária e
menor taxa de juros e vice-versa.

BM = C + R, onde:

BM = base monetária
C = moeda em circulação
R = reservas monetárias

Multiplicador Monetário: Para Mishkin (2000, p,261)

0 multiplicador monetário indica o grau de modificação da oferta de
moeda para uma determinada mudança na base monetária, indica
qual múltiplo de base monetária

é

transformado em oferta

monetária.

Um aumento do multiplicador permite uma maior multiplicação da base
monetária que sera transformada em oferta de moeda resultando assim, em uma
redução das taxas de juros e vice-versa.
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AM = K.A BM, onde

AM = variação dos meios de pagamentos
ABM = variação na base monetária
K = multiplicador bancário varia de forma inversa ao valor do compulsório,
ou seja, quanto maior for o compulsório determinado pela CMN, menor sera o
multiplicador e o processo de criação de moeda.
Fatores como o desejo do público em reter moeda, a quantidade de
depósitos a vista, as exigências de reservas e a quantidade de reservas voluntária
que os bancos desejam ter, influenciam na dinâmica do multiplicador monetário.

2.6.1.2 Sistema de Metas para a Inflação

0 Sistema de Metas para a Inflação caracteriza-se pelo anúncio oficial de
uma banda pela qual a inflação flutuará e pelo comprometimento explicito das
autoridades monetárias em utilizar todos os instrumentos de política monetária
para que a inflação convirja para a meta estabelecida.
As autoridades monetárias para alcançar a meta estabelecida (objetivo final)
de inflação, utilizam as taxas de juros de curto prazo (selic) como meta
intermediária, contudo, como já foi abordado o conflito de objetivos pode gerar
profundas criticas, já que o uso de forma sistemática de juros elevados têm
provocado o aumento acentuado da Divida Pública, além de agir negativamente
no produto (baixo crescimento)

e cambio

(moeda nacional extremamente

valorizada).
Mishkin (2000) frisa que as economias que adotaram o Sistema de Metas
para a Inflação não obtiveram, ainda, uma queda da inflação sem o significativo
declínio do produto e o aumento do desemprego, ao contrario do que imaginaram,
no entanto, o mesmo autor salienta que é muito cedo para termos uma análise
mais real.
As vantagens da adoção do Sistema de Metas para a Inflação é uma maior
transparência, sinalização da política monetária, atenua possíveis choques de
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demanda, influencia na formação das expectativas por parte dos agentes,
transmite uma maior credibilidade da equipe econômica, evita turbulências nos
mercados financeiros principalmente em relação a formação das taxas de juros.

Sistema de Metas para a Inflação no Brasil: Com a adoção do Sistema de

Metas para a Inflação a partir de 1999, como parâmetro para a política monetária.
O COPOM passou sistematicamente à cumprir o objetivo da meta para a
inflação estabelecida pela CMN. Caso a meta para a inflação não seja alcançada,
cabe ao presidente do Banco Central divulgar, ern carta aberta. ao Ministro da
Fazenda, os motivos que levaram ao descumprimento e as providências para que
a meta seja alcançada.

COPOM ( Comitê de Política Econômica ): instituído em 1996, com o objetivo de estabelecer as

diretrizes da política monetária e definir a taxa básica de juros (SELIC) que opera na economia.

Nas reuniões do COPOM é estabelecida a meta para a taxa SELIC (taxa
média dos financiamentos diários com lastro em títulos federais, apurados no
sistema especial de liquidação e custódia) é em síntese a taxa básica de juros que
vigorará durante o período entre as reuniões. O COPOM pode estabelecer
também um viés, que é prerrogativa dada ao presidente do Banco Central alterar a
meta para cima ou para baixo conforme o viés.
O COPOM se reúne atualmente a cada 45 dias, sendo as reuniões
organizadas em dois dias (terça e quarta feira).
O COPOM é composto por oito membros da diretoria colegiada do Banco
Central (com direito a voto), os chefes do Departamento Econômico,
Departamento de Operações

e

Reservas Internacionais, Departamento de

Operações Bancárias e Sistema de Pagamentos, Departamento de Operações de
Mercado Aberto e o Departamento de Estudos e Pesquisas do Banco Central.
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2.6.2 Política Fiscal

A política fiscal está relacionada diretamente com a arrecadação de
impostos e os gastos do governo e indiretamente a Divida Pública através da
restrição orçamentária do governo.
A política fiscal eficiente deverá permitir neutralizar o endividamento interno
do Tesouro através de superávits primários suficientes para não apenas amortizar
o principal, mas também que gere recursos para aquisição de títulos anteriormente
emitidos.
A política fiscal pode ligar-se diretamente a política monetária, através de
seu impacto na oferta de moeda na economia, por isso medidas adotadas no
manejo da política fiscal poderão ter seus efeitos na política monetária pelo fato de
elas serem interligadas.

3. Divida Pública Brasileira nos Governos FHC e Lula

O objetivo central deste capitulo é analisar o comportamento da Divida
Pública Brasileira no período 1995-2005 sob os governos FHC e Lula, bem como
sua interface com a condução das políticas fiscal e monetária.

3.1. Primeiro Governo FHC (1995-1998)

Segundo Baer (2002) a implantação do Plano Real (primeiro de julho de
1994) significou sob o aspecto das Contas Públicas, uma nova visão da política
fiscal. Pode-se dizer que no plano central adquiriu-se a percepção de que o
desequilíbrio fiscal do Setor Público era a principal fonte de inflação. Sendo assim,
o ajuste fiscal toma enorme importância para a manutenção do equilíbrio e da
estabilidade ao longo do tempo.
Planos anteriores (Planos Cruzeiro e Cruzado) já tinham invocado o
problema do desequilíbrio fiscal, mas foi o Plano Real que chamou a atenção para
as mudanças na forma de conduzir da política fiscal e que os ajustes estruturais
tornam-se condição necessária

para a eliminação da inflação de forma

permanente.
As mudanças na condução da política fiscal estavam presentes desde o
inicio do plano, entretanto, não se concretizaram de forma plena, se basearam
inicialmente em cortes superficiais de gastos e aumentos de impostos (como será
visto posteriormente) posteriormente se limitaram a obtenção de sucessivos
superávits primários e o comprometimento com a trajetória de sustentabilidade da
Divida Pública.
Na observação de Baer (2002, p.221).

Todos os planos anteriores falharam porque não dispunham de um
elemento sólido de ajuste fiscal, e os sucessivos deficits fiscais
foram no fim financiados pelo Banco Central, levando a continuação
da inflação que atingiu o nível de quatro dígitos em 1994.
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O plano se constituía uma verdadeira engenharia econômica, elaborado por

economistas de renome, e teve dois fundamentos iniciais: 1) um programa de
ajuste fiscal; 2) um sistema de indexação que levaria progressivamente a nova
moeda.
As principais medidas de ajuste consistiam: A) aumento coletivo de
impostos de 5%; B) a criação de um Fundo Social de Emergência que recebeu
15% de toda a receita fiscal e deveria ajudar a realizar um ajuste fiscal temporário;
C) corte nos investimentos públicos (Pessoal, e das Empresas Estatais de cerca
de sete bilhões de dólares).
0 Fundo de Emergência era uma medida temporária, o governo anunciou

planos de longo prazo através da elaboração de emendas constitucionais que
transfeririam aos Governos Estaduais

e

Municipais, responsabilidades

concernentes a Saúde, Educação, Serviços Sociais, Habitação, Saneamento e
Irrigação, com isso diminuiriam as transferência de recursos do Governo Central a
Estados e Municípios.
Para chegar ao segundo fundamento criou-se um sistema de indexação
denominado URV (Unidade Real de Valor) que segundo a inflação era atrelado ao
dólar americano na base de um por um, aumentando todos os dias para
acompanhar o câmbio.
Com uma parcela cada vez maior de preços contados em URV,

o

presidente Itamar Franco introduziu o Real em primeiro de julho de 1994, na
cotação de um Real igual a 2750 cruzeiros antigos.
A principio, houve uma onda de aumentos quando muitas empresas se
aproveitaram da confusão do público em relação aos preços relativos da nova
moeda, mas posteriormente os pregos começaram a cair.
Logo após a implantação da nova moeda, o governo adotou uma política
monetária restritiva que consistia em empréstimos de curto prazo, depósito
compulsório de 100% sobre os depósitos a vista e um limite de expansão da base
monetária de nove bilhões de reais. 0 objetivo era elevar as taxa de juros de curto
prazo como forma de controlar o aumento do consumo e a formação de capitais
especulativos, que poderiam dificultar o processo de queda da inflação.
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O Plano Real alcançou seu propósito inicial, reduzindo a inflação de uma
taxa mensal de 50,7% em junho de 1994 para 2,6% em junho de 1995, reduzindo
a inflação anual de forma sucessiva em 1995 de 68% para 9,35 em 1996,
seguindo para 7,5% em 1997 e 1,7% em 1998, finalmente em 1999 ocorre uma
elevação, decorrente principalmente da crise, conforma indica a tabela 1.

Tabela 1
Taxa de Inflação 1995-2000

ANO

TAXA (%)

1995

68,0

1996

9,3

1997

7,5

1998

1,7

1999

8,4

2000

5,3

Fonte: Conjuntura Econômica

Por outro lado a taxa, de crescimento da economia, foi elevada no inicio,
atingindo uma média de 4,3% ao ano no primeiro semestre de 1994 e 5,3% na
segunda metade do mesmo ano. 0 crescimento s6 não foi maior, porque a equipe
econômica barrou o aumento do consumo e a formação do capital através da
política de juros altos, visto que isso poderia gerar um surto inflacionário, inicia-se
dessa forma, uma fase de baixo crescimento da economia que se estende até os
dias atuais.
Com a indexação da economia na sua fase final, a equipe econômica
começou a usar a âncora nominal (elevada taxa de câmbio) para manter a
estabilidade de pregos, para isso era necessário uma abertura econômica cada
vez maior, além das altas taxas de juros praticadas internamente.
Conforme Mercadante (1998, p.147).
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A estabilidade monetária se sustentava em três pilares:
Primeiro a Ancora cambial acompanhada pela
supervalorização do Real e pela abertura indiscriminada que
se tornou o eixo principal do programa.

A liberalização financeira, associada à abertura comercial propiciaram,
como descrito anteriormente, uma forte valorização da moeda nacional, a meta
era atrair empresas elevando o montante dos investimentos, e por fim, elevar a
concorrência e a produtividade considerados elementos estratégicos na etapa de
promoção do crescimento e também nos fluxos de capital necessários para
fi nanciar o Balanço de Pagamento. Com a manutenção de elevados superávits
comerciais,

o

Real sofreu, conforme Baer (2002) inicialmente uma forte

valorização, atingindo o nível de 0,85 real por dólar em dezembro de 1994
(passando posteriormente para 0,97 em dezembro de 1995; - 1,04 em de 1996; 1,11 em dezembro de 1997;— 1,21 em dezembro de 1998 e 1,85 em dezembro de
1999).
0 resultado da persistência dessa política a médio-longo prazo foi a

deterioração dos saldos Correntes (com aumento das importações e redução das
exportações, como se observa pela tabela 2) mas como o pais no inicio do plano
tinha reservas suficientes, acumuladas no período de implantação do plano, não
significava problema a curto prazo, entretanto, era necessário um ajuste fiscal a
longo prazo, que não foi realizado.
0 governo para sustentar a âncora nominal manteve os juros elevados
durante todo tempo, essa pratica era positiva sob o aspecto dos enormes fluxos
de capitais externos necessários para manter a estabilidade da moeda em regime
de câmbio fixo, obtendo desta forma, um maior controle sobre a própria inflação,
contudo a persistência desta política tinha efeitos desastrosos sobre a gestão
fiscal da Divida Pública e também sobre o produto Ca economia.
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Tabela 2
Balanço de Pagamentos 1992-1999 em Bilhões de Dólares

Exportação . Importação Balança
Comercial

Balança

Lucros Juros Saldo

de

conta

Serviços

corrente

1992

35,8

20,5

15,3

-11,3

-0,6

-7,2

6,1

1993

38,6

25,3

13,3

-15,6

-1,8

-8,3

-0,6

1994

43,5

33,1

10,4

-14,7

-2,5

-6,3

-1,7

1995

46,5

49,9

-3,4

-18,6

-2,6

-8,2

-18,0

1996

47,7

53,3

-5,6

-21,7

-2,4

-9,8

-24,3

1997

53,0

61,4

-8,4

-27,3

-5,6

-10,4 -33,3

1998

51,1

57,8

-6,7

-29,5

-6,9

11,4

-34,4

1999

48,0

49,2

-1,2

-25,6

4,1

14,9

-25,4

Fonte:conjuntura econômica, fevereiro de 1999

Observa-se pela análise da tabela 2, o impacto da combinação da moeda
supervalorizada e a abertura econômica. 0 fato é que pela análise da tabela 2,
pode-se constatar que se por um lado a política implantada através do Plano Real
teve efeitos benéficos no controle da inflação (observado pela tabela 1), por outro
lado foi fundamentalmente prejudicial ao Setor Externo, os dados da tabela acima
confirmam a rápida deterioração das Conta Corrente após a implantação do Plano
Real.
A política de utilizar a âncora nominal para controlar a inflação, duraria até
crise de 98/99, quando em ambiente de vulnerabilidade externa, o pais sofreu
duros ataques especulativos à moeda nacional com o fim das reservas cambiais,
levando o pais a abandonar a âncora nominal com a conseqüente desvalorização
da moeda nacional e adotar o câmbio flutuante.
0 objetivo inicial da política fiscal após a implantação do Plano Real era
manter um ambiente macroeconômico favorável, e com condições positivas para a
sustentabilidade da Divida Pública de forma a encutir a confiança dos investidores
estrangeiros de que as expectativas de rentabilidade do capital se cumpririam e
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também que era baixo o risco de se investir no mercado brasileiro. Entretanto, a
política fiscal expansionista do primeiro de governo FHC (1995-1998) associada a
política de juros altos, provocou fundamentalmente acentuada deterioração das
Contas Públicas, o superávit passou de 2,9% do PIB no período 91/94 para 0,2%
do PIB no período 95/98, embora o governo mantivesse a retórica da manutenção
do equilíbrio das Contas Públicas, a realidade demonstrava o oposto.
0 ajuste fiscal foi muito limitado na base de cortes superficiais de gastos
(embora o governo mantivesse a política fiscal expansionista) e aumentos de
impostos, principalmente para compensar a perda de receita devido a redução do
imposto inflacionário.
Na análise de Mercadante (1998, p.143).

A linha clássica era a argumentação de que a necessidade de
ajustar os gastos públicos financiados com imposto inflacionário, em
especial o orçamento que era administrado a partir do processo
inflacionário.

A combinação da política fiscal expansionista (aumento de gastos) com a
política monetária restritiva (aumento de juros) trouxe resultados desastrosos nas
Contas Públicas. A renegociação das dividas dos Estados e Municípios também
agravou a situação, através dos deficits nominais acumulados, pelos Estados e
Municípios, posteriormente transferidos ao Governo Central, socializando os
prejuízos do ato da federalização.
Como argumenta Giambiagi (2000).

Parte da divida era a taxas de juros fixos, ou seja, com juros
nominais elevados e a inflação caindo o custo da divida se elevou
rapidamente, as taxas de juros reais atingiram 22% na média do
período 95/98.

O período 94/98, também foi marcado pela piora acentuada das Contas
Públicas dos Estados e Municípios acumulando um resultado primário negativo no
período de menos 0,14% do FIB, foi necessário ago- es conjuntas no sentido de

controlar os gastos. Em 1995 foi realizada a primeira reunião do Governo Federal
com os Secretários dos Estados para debater o problema da Divida Mobiliária
Estadual, na qual se concluiu a necessidade de iniciar uma ação coordenada
conjunta para solucionar o problema fiscal dos Estados. 0 Governo Federal temia
um problema sistêmico caso ocorresse a inadimplência de algum Estado que
afetasse o Sistema Financeiro.
Em 1997 o governo federal realiza a federalização das dividas dos Estados
e Municípios, estabelecendo aos entes federados o pagamento de suas dividas na
forma de uma tabela price ao longo de 30 anos com juros pactuados a 6% ao ano.
Na análise de Giambiagi (2000).

A renegociação das dividas de Estados e Municípios representou
disciplinamento no mercado, com a proibição do refinanciamento os
eventuais credores de Estados e Municípios que quisessem dar
créditos, estavam cientes que o Tesouro Nacional não poderia
socorrer o Estado ou Município em dificuldade.

Se por um lado, a federalização da divida dos Estados e Municípios
significou aos Estados um ajuste a nova realidade fiscal, seguindo a adoção da
regra de expansão de receitas e corte de gastos, pois caso contrario sofreriam
sanções legais por parte do Governo Federal (bloqueio da transferência do fundo
de participação). Já por outro, a renegociação restringiu o acesso dos Estados e
Municípios a novos créditos e obrigou-os a gerar superavits primários operacionais
suficientes para saldar parte da divida mais os juros pactuados conforme regra
estabelecida visando manter a relação Divida/PIB em escala decrescente. Essa
norma alterou a política de gastos dos Estados e Municípios que tiveram além de
limitado o acesso a créditos (restringindo seu poder de manobra), aumento de
gastos com encargos financeiros. Desta forma os Estados e Municípios passaram
a se manter, quase que unicamente, com seu orçamento fiscal.
Para Lopreato (2002).

A renegociação das dividas estaduais destruturou parte importante
dos elementos usados pelos Estados e parte dos Municipios no
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esforço de sustentarem uma política de gastos públicos. 0 processo
eliminou o arranjo fiscal desenhado desde as reformas de 1964 em
que os Estados usavam de um lado a articulação entre Tesouro,
bancos e empresas estaduais e de outro as relações entre
empresas e bancos federais ao lado dos repasses do governo
central, como instrumentos de alavancagem de recursos financeiros
e ampliação do poder de atuação dos órgãos públicos.

Essas alterações na estrutura do Setor Público, juntamente com o repasse
fiscal e dos créditos das agências oficiais federais restringiram as formas de
cooperação entre as esferas do governo,retirando dos governadores fontes
potenciais de financiamento de gastos, isto 6, eliminou possíveis focos de
expansão e descontrole das Contas Públicas, deixando os Estados presos as
potencialidades do orçamento fiscal.
Tabela 3
Divida Pública (/0 PIB) 1993 — 1999

Divida

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

18,5

20,3

24,5

30,2

30,2

36,6

38,6

14,4

8,2

5,4

4,0

4,0

6,3

11,0

32,9

28,5

29,9

34,4

34,6

42,9

49,6

Interna
Divida
Externa
Divida
Total
Fonte: Banco Central

0 fato era que, embora

o Plano Real se mostrasse eficiente na

estabilização dos pregos, na esfera fiscal a situação piorou. Os fatores principais
que contribuíram para a deterioração das Contas Públicas no período de 95/98
foram: o aumento de gastos (Funcionalismo, continuo déficit da Previdência
Social, Transferência de Recursos para Estados e Municípios), a renegociação
das Dividas dos Estados e Municípios (já comentado anteriormente), a redução da
receita com senhoriagem, além dos elevados encargos financeiros.
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Observa-se também, através da tabela 3, que da redução da Divida Total
na passagem 93/94 (redução da divida externa em função do câmbio favorável),
ela tomou uma escala ascendente após a implantação do Real. Os fatores da
elevação já foram mencionados anteriormente, contudo é bom salientar, que a
falta de reformas estruturais também contribuiu para o aumento do estoque da
Divida Pública.
Conforme Baer (2002, p.232).

Os crescentes deficits resultante do atraso nos programa de reforma
fiscal não foram financiada de maneira inflacionária por meio de
empréstimos do Banco Central, mas dada a credibilidade do Plano
Real foi possível financiá-la

com empréstimos domésticos

e

internacional. Com isso a divida passou de 32% do PIB para 42%
em 1998.

0 financiamento dos déficits crescentes do Setor Público somente tornou-se
possível, pela manutenção das taxas de juros extremamente elevadas, cujo valor
real aumentava a medida que a inflação caia (efeito Fisher). Essa política de juros
elevados, que caracterizou o primeiro governo FHC, combinado com a falta de
reformas estruturais no período, resultaram no salto da divida no primeiro governo
FHC de 28% do PIB em 1994 para quase 50% do PIB em 1999.
Tabela 4
Gastos do Governo (% dos gastos totais do governo federal)

Transferência

Juros

sobre Juros

para Estados e Empréstimos

Títulos

Municípios

Governo

sobre Amortização
do

1994

18,0

4,6

7,1

3,0

1995

19,0

5,2

7,8

5,7

1996

18,3

4,9

10,2

5,0

1997

19,3

6,4

8,4

8,2

1998

19,0

6,5

13,6

5,3

Fonte: Conjuntura Econômica
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Pela tabela 4 pode-se observar que os juros sobre os títulos públicos
passaram de 7,1% dos gastos totais do governo em 1994 para 13,6% dos gastos
totais do governo em 1998, fornecendo uma noção do peso da elevação das taxas
de juros sobre as Contas Públicas. Além disso, os juros sobre empréstimos
passaram de 4,6% dos gastos totais do governo em 1994 para 6,5% dos gastos
totais em 1998, desta forma pode-se dizer que a soma dos gastos do governo com
juros sobre empréstimos, títulos e amortizações da divida cresceram de 14,7% em
1994 para 25,4% em 1998, ou seja, um aumento de mais de 10 pontos
percentuais. As transferência para os Governos Estaduais

e

Municipais

mantiveram-se quase que constantes no período analisado, mesmo depois da
renegociação das dividas dos Estados e Municípios.
Pela análise da tabela 4 pode-se afirmar também, que sem aumentos
correspondentes no superavit primário e em situação de crescimento econômico
(supondo 3% ao ano) os deficits operacionais crescem inexoravelmente

e a

relação Divida/PIB começa a indicar uma situação insustentável.
0 aumento da divida no primeiro governo FHC só não foi maior devido ao
processo de privatização que abateu parte da divida, da qual foram acumulados
cerca de 35 bilhões de dólares.
Para agravar a piora das Contas Pública do período 95/98, assinalou-se um
processo caracterizado pelo reconhecimento de dividas criadas anteriormente,
mas não registradas, com impactos significativo nas Contas Públicas, decorrentes
da valorização patrimonial de dividas assumidas em moeda estrangeira mais
susceptíveis as fortes desvalorizações. Esse processo significou uma elevação
considerável da divida acumulada de doze pontos percentuais.
Na observação de Giambiagi (2002, p.11).

A rigor, o reconhecimento de dividas antigas anteriormente não
registradas, captadas como ajustamento patrimoniaLcomegou no
governo Collor, com a repactuação de obrigações por meio das
chamadas moedas de privatização, isto 6, dividas que eram aceitas
como meio de pagamento na venda de empresas estatais. De
qualquer forma, so na segunda metade dos anos 90 é que o Banco
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Central passou a especificar esse componente de ajustamento nas
suas estatísticas, isolando-os dos componentes de fluxo fiscal que
afetam o estoque da divida.

A elevada conta de juros, como já explicitado anteriormente (analisada

agora com mais detalhes) foi fator preponderante, responsável pelo salto na
Divida Pública no primeiro governo FHC. Os juros foram elevados, decorrentes em
parte pelo risco de emprestar a governos com deterioração fiscal crescente e
também pela necessidade de atrair capitais externos para compensar os déficits
em Conta Corrente do Balanço de Pagamento, principalmente nos primeiros anos
do Plano Real. A taxa de juros atingiu uma média de 22% no período 95/98,
reduzindo-se para 12% nos quatro anos posteriores, porém, mesmo essa taxa
menor incidiu sobre uma divida maior, que associada aos choques externos nos
anos 95, 97, e final de 98, implicou numa média de 7,1% do PIB de gastos com
juros no período observado, contribuindo assim, para a elevação do déficit nominal
médio de 5,4% do PIB, como indica o gráfico abaixo.
Taxa de Juros Real: Se lic - 1995/2001
(Em
. '.C

2C iE 1C6
199E

-------___

13'96

19E7

1 .39E

'.:499

2000

2001

Obs,: Tara bruta Deflator: IPCA.

Gráfico 1 — Taxa de Juros Real: Selic — 1995— 2001

Pela observação do gráfico 1, pode-se afirmar que a taxa de Juro Real (taxa
nominal — inflação) caiu drasticamente no inicio do Plano Real (de 25% em 1995
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para quase 15% em 1996), resultado da redução substancial da inflação á partir
de 1994. Porém, a partir de 1996, com as sucessivas crises (México em 1995,
Asia em 1997 e Rússia em 1998), a taxa de Juro Real aumentou sensivelmente,

impulsionada pela necessidade de garantir o câmbio fixo, atingindo seu ápice em
1998, reduzindo-se posteriormente com fim da crise e pela adoção do câmbio
flutuante.
Pode-se afirmar que a gestão das Contas Públicas no primeiro governo
FHC é definida como ineficiente no processo de contenção dos deficits públicos, o
uso recorrente da política fiscal expansionista e das elevadas taxas de juros
ocorridas no período, associado à ausência de mecanismos de controle de gastos
(superávits primários) fizeram com que a divida se elevasse de quase 30% do PIB
em 1995 para quase 43% do PIB em 1998.
3.1.2 Segundo Governo FHC (1999 — 2002)

A crise asiática em 1997 e a Russa em 1998 elevaram drasticamente o
Risco-Pais. Para manter a âncora nominal em sua posição (fixa) e poder financiar
seus deficits operacionais crescentes, o governo elevou sucessivamente as taxas
de juros.
A reversão da liquidez internacional a partir das crises, gerou dificuldades
de financiamento do Balanço de Pagamentos, o aumento da Selic provocou
elevação nos gastos financeiros, esses movimentos associados ao baixo superávit
primário (ocorreu durante todo primeiro governo FHC) em ambiente de baixo
crescimento econômico indicavam uma trajetória explosiva para a Divida Pública.
0 governo via-se então, envolvido em um circulo vicioso: para manter a
taxa de câmbio (mantendo o controle sobre a inflação) e financiar seus deficits
crescentes, teria que realizar empréstimos a taxa de juros crescentes, isto em
momentos de aversão ao risco, agravava significativamente o estoque de divida e
a confiança dos investidores que passam a exigir juros ainda maiores.
Diante da rápida deterioração fiscal no fim de 1998 e o continuado apego
política da âncora cambial (ajustes pequenos na taxa de câmbio nominal),

o
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governo deu inicio A um sério esforço para que o congresso aprovasse as
emendas constitucionais necessárias aos ajustes, diante das pressões externas
no final de 1998, o governou conseguiu aprovar parte das reformas que pretendia.
Embora sem sucesso prático ou mesmo resultados superficiais, o segundo
governo FHC foi caracterizado pela busca da promoção de um ajuste estrutural
das Contas Públicas, visando a geração de superávits primários que lhe
permitissem a gradual redução dos deficits e a manutenção da relação Divida/PIB
estável, algumas dessas medidas serão analisadas mais A frente.

Tabela 5
Resultado Primdrio do Governo Central: Médias de
Períodos - 1991/94, 1995 198 e 1999/2002
(Em % do PIB)
1991/94

Receita Total

1995798

1999/20022

16,50
11,57

18,58
13,48

22.69
17.45

4,93
2,69
13,81

5,10

(-) Transferências a Estados e Municipios
Receita Liquida

2.83
15.75

5,24
3,84
18.85

Despesas No -Financeiras

12,41
4,35
2,64
1,45
0,26
4,35

15.34
5,1 6
2,58
2,32
0,26
5,40

16,81
5.27
2.48
2,54
0,25
6,31

3,71
0,15

4,78
0,13

5,23
0,04

1,55
0,97

0,28
0,58

0,58

-0,30

2,09
3,16
1,07

Tesouro
INSS

Pessoal

Ativos
Inativos

Transferéncias para Pagamento de Pessoal
Beneficias Previdenciarios
Outras Despesas b

Discrepancia Estatisticac
Superavit Primário
Tesouro
INSS

Fonte: Extraído de Giambiagi (2002).

Pela análise da tabela 5 observa-se:
•

Ocorreu um notável aumento das receitas de 16,50% do
PIB no período 91/94 para quase 22,70% no período
99/02, esse movimento pode ser descrito por fatores
como a criação da CPMF, aumento do COFINS e do
imposto de renda.
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•

Em contrapartida, observa-se a expansão dos gastos
públicos, as despesas não financeiras saltaram de
12,41% do PIB no período 91/94 para 16,81% do PIB no
período 99/02, isso decorreu basicamente por pressões

como maiores gastos com Pessoal (norma
constitucional), Previdenciário (passou de 4,85% do PIB
no período 91/94 para 6,31% no período 99/02) e
também a Conta Outras Despesas (passou de 3,71% do
PIB no período 91/94 para 5,23% do PIB no período
99/02) incluindo o déficit do Banco Central.
• 0 superávit primário passou de 1,55% do PIB no período
91/94 para 2.09% do PIB no período 99/02, aumento
percentual muito menor que o de gastos no mesmo
período.

Tabela 6
NFSP - Saldos em % do PIB
Nominal

Operacional

Primário

Juros

Juros Reais

Nominais
1996

5,87

3,40

0,09

5,78

3,30

1997

6,04

4,25

0,87

5,16

3,38

1998

7,93

7,41

-0,01

7,94

7,42

1999

10,01

3,42

-3,24

13,24

6,66

2000

4,52

1,17

-3,50

8,02

4,67

2001

3,61

Nd

-3,68

7,30

Nd

2002

2,80

Nd

-4,48

7,28

Nd

Fonte: Banco Central

Pela da tabela 6, já pode-se observar os efeitos da mudança da política
fiscal (reversão da tendência do déficit nominal a partir de 1999 e do operacional a
partir de 1998), com os sucessivos superávits primários a partir de 1999 (acordo
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FMI), é importante frisar que de acordo com Giambiagi (2002), o resultado do
governo passou a ser superavitario em parte pela contenção de gastos que se
consolidou como nova forma de gerenciamento público, e também pelo expressivo
aumento de receitas (tabela 5), entretanto, mesmo assim, observa-se que são
muito menores que os juros nominais (mesmo com a reversão da tendência para
queda a partir de 1999) necessários para conter o avanço da divida. É importante
destacar também que mesmo sendo os superavits primários menores que os juros
nominais, possibilitaram a reversão da trajetória dos déficits nominais para escala
descendente a partir de 1999.
Na observação de Carneiro (2002, p.393).

A análise da política fiscal mostra duas etapas bastante nítidas e
distintas: entre 1994-1998, o governo realiza uma política neutra, ou
seja, financia deficits operacionais oriundos de pagamentos de juros
por meio de emissão de divida pública ao mesmo tempo, amplia
gastos correntes por meio de aumento da carga tributária. Já no
segundo governo período entre 1999-2002,

o caráter é

inequivocadamente restritivo, pois os deficits são compensados por
superávits primários obtidos por uma combinação de aumento de
carga tributária e corte de gastos.

Com o superavit primário menor que a conta de juros, a Divida Pública
Brasileira representava em 1999 cerca de 43% do PIB e estava em escala
ascendente, era necessário a implantação de medidas de ajuste, mesmo essas
medidas se limitando a corte de gastos e aumentos de impostos. 0 governo
elevou a carga tributária de 16,5% do PIB do período 91/94 para 27% do PIB no
período 95/98 e para 39% do PIB no período 99/02 (conforme a STN), houve
(como indica a tabela 5) cortes em quase todas as areas.
Além disso,

o

governo também implantou as chamadas reformas

estruturais, que na realidade se mostraram pouco eficientes na contenção do
déficit público, dentre elas:

•

A privatização de grande parte dos bancos estaduais que
serviam de caixa do Tesouro Estadual e estavam com
graves problemas financeiros.

•

A inibição por parte dos Estados do mecanismo dos
precatórios.

•

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelecendo teto
para os gastos públicos.

•

Reforma da Previdência contribuiu para reduzir os déficits
crescentes da Previdência Social.

•

Reforma do Sistema Financeiro: criação do PROER,
abertura do setor financeiro a concorrência internacional,
criação de normas mais rígidas na concessão do crédito.

A privatização de empresas e bancos estaduais demonstrou a dinâmica do
fi nanciamento dos Governos Estaduais, sendo fontes de alavancagem muito
usadas no passado.
A Lei de Responsabilidade Fiscal assinalou a preocupação em se definir
regras de comportamento orçamentário, limitando o montante dos déficits públicos
e a expansão do endividamento. A condução das finanças públicas passou a
obedecer â limites legais para a divida consolidada, â normas de contratação de
créditos, â limites e controle de despesas com pessoal e a implantação de critérios
para eliminação do excesso de endividamento.
Na abordagem de Lopreato (2002, p.234)
A legislação fixou regras permanentes visando forçar o ajuste fiscal
e o enquadramento da divida dos Estados no teto de fi nido nas
resoluções do Senado Federal dentro do prazo exigido para
eliminação do excesso do endividamento.

A implementação dos ajustes e reformas, embora benéficas de certa forma
na contenção da divida, demonstravam a falta de medidas de ajuste mais
eficientes, das quais algumas estavam travadas no Congresso a mercê dos
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entraves politico-partidários como a Reforma Trabalhista, Tributária

e

a

Administrativa.
Tabela 7
Divida Liquida do Setor Público (% do PIB) 1994 - 2002

Divida

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

29,2

30,5

33,3

34,5

43,3

49,4

49,4

53,3

58,3

20,8

24,9

29,4

30,2

32,5

34,4

35,5

38,4

40,4

8,5

5,6

3,9

4,3

6,4

10,4

9,7

10,6

13,8

Total
Divida
Interna
Divida
Externa
Fonte: Banco Central
Grew° 1
EvolucAo da divida liquidi

Fonte: Bac-en.

Gráfico 2 - Evolução da Divida Liquida - 1994-2005

Observa-se pela tabela 7 e o gráfico 2, que a divida no segundo governo
FHC passou de 43% do PIB em 1998 para 58% do PIB em 2002, esse aumento
vale notar foi quase uniformemente distribuído entre o aumento da divida interna
(mais 7,6 pontos percentuais) e externa (mais 7,4 pontos percentuais) isso se
deve quase que exclusivamente a parcela de custos de rolagem da própria divida
e também a depreciação cambial ocorrida no período, e não por desequilíbrios
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fiscais como no primeiro governo FHC (gastos elevados

e baixo superávit

primário), conforme atesta a tabela 6.
As di fi culdades enfrentadas para o financiamento pelo governo a partir de
1998, demonstram a ineficiência das políticas de ajuste implementadas no
período, isso se deveu como já observado não por ineficiência da gestão da
política fiscal, mas pela falta de coordenação entre as políticas de ajustes fiscais
implementados de um lado e a execução da política monetária e o controle do
endividamento de outro.
Diante da política prolongada de juros altos, ditadas por pressões externas
sobre o câmbio e também pelo próprio processo de rolagem da divida (aumenta
em momentos de crises) dificultaram o esforço de obter-se superavits primários
crescentes tornando-se inócuo como controle da relação Divida/PIB, mais que
isso, o problema foi agravado pela ineficiência dessa política, no sentido de reduzir
a taxa de risco atribuida a ativos Brasileiros, em geral, e os títulos da Divida
Pública em particular.
Para Bresser Pereira e Nakano (2002)

É sabido que uma política prolongada de juros altos tende a partir de
certo tempo atuar de forma perversa, aumentando

o

riscos

percebidos pelos investidores devido a possibilidade de
inadimplência de novos devedores

e

a dificuldade do

refinanciamento por parte dos antigos. Nesse contexto elevam-se a
preferência dos agentes por liquidez, mantendo a pressão sobre as
taxas de juros.

O próprio modelo de gestão da Divida Pública, como afirmam Hermann
(2002) adotada no período, indexando a variáveis como juros e câmbio, contribuiu
para a deterioração das Contas Públicas e a situação de solvência financeira do
governo.
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Tabela 8
Divida Mobiliária Federal: em milhões de Reais,% do PIB e a
composição indexador 98/02

1998

1999

2000

2001

2002

DPMF

323860

414901

510698

624084

622794

% do PIB

35,0

39,7

44,8

50,3

46,3

Composição 100
%

100

100

100

100

Pré- Fixada

1,7

9,2

14,8

7,8

7,8

Indexada

98,3

90,8

85,2

92,2

92,2

Selic

71,0

61,1

52,2

52,8

55,8

Câmbio

20,9

24,2

22,3

28,6

24,6

I.Pregos

0,4

2,4

5,9

7,0

9,9

Outros

6,1

3,1

4,8

3,8

1,9

Fonte: Banco Central

De acordo com a tabela 8 a indexação de grande parte da Divida Pública A
taxa básica de juros (selic) criou uma armadilha para o Banco Central, agravando
a tendência ao aumento do risco atribuído aos pais e ao Setor Público. Diante do
elevado peso da divida indexada A selic, um aumento mesmo que pequeno na
taxa, eleva a divida consideravelmente, devido as despesas financeiras do
governo.
Este efeito pode ser visto claramente no biênio 98/99, quando a despeito do
aumento significativo do superávit primário (tabela 5) saltando de 0,87% do PIB
em 1997 para 3,24% do PIB em 1999, o déficit nominal passou de 6% do PIB para
10% do PIB no mesmo período, alimentado pelo aumento das despesas com juros
nominais e reais (tabela 5).
0 aumento do montante dos títulos ao câmbio, geralmente ocorre em
momentos de crises, quando os investidores exigem títulos indexados a moeda
estrangeira como forma de se proteger, conforme ocorreu nas crises de 97, 98 e
99.
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A flexibilidade cambial a partir de 99, sob elevado grau de abertura
financeira, ampliou a volatilidade da Conta Capital, por conseguinte, o próprio
câmbio. A indexação cambial da divida passou a ter efeitos perversos na medida
que ataques especulativos a moeda nacional (desvalorização da moeda nacional)
elevaram a divida atrelada a moeda estrangeira.
Para evitar que isso se agravasse o Banco Central passou a intervir de
maneira sistemática no mercado de divisas (como ocorreu em 1999 e 2002)
queimando reservas internacionais com objetivo de conter a desvalorização do
Real. Nessas condições tornava-se crucial a obtenção de superavits comerciais
cada vez maiores, para equilibrar

o Balanço de Pagamento, evitando a

necessidade de financiamentos externos

e também que a moeda nacional

sofresse uma desvalorização ainda maior, com respaldos negativos na
administração da divida tanto interna quanto externa.
Após 1998, a crescente desvalorização do câmbio e a posterior flutuação
tiveram impactos significativos na Divida Liquida Pública, isso ocorreu
fundamentalmente por dois fatores: ampliação do endividamento externo do
governo com instituições estrangeiras para assegurar a saída de capitais de curto
prazo e a desvalorização do Real sobre a divida pública interna indexada ao
câmbio.
De acordo com a tabela 7, a divida externa que vinha se reduzindo desde
94, reverte sua trajetória em 99, decorrente da desvalorização da moeda nacional
no final de 1998.

3.1.2.1 A Crise de 1999 e a Adoção de um novo Regime Fiscal

A crise Asiática de 1997, seguida pela crise da Russia em 1998 (comentado
anteriormente) e o fracasso do ajuste fiscal implantado no inicio do segundo
governo FHC, tornaram evidentes as contradições do Plano Real.
Na observação de Baer (2002, p.237)

Isso se manifestou na extraordinária queda nas reservas Brasileiras
de 75 bilhões em 1998 para menos de 35 bilhões em ¡aneiro de
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1999.

Pela primeira vez na década de 1990, os fluxos de

investimentos líquidos em carteira de investimentos apresentavam
resultados negativos quando os investidores sacaram significativas
quantidade de capital.

0

governo tentou desesperadamente interromper esse fluxo de

investimentos para fora do pais, aumentando os juros que atingiram perto de 50%
em setembro de 1998.
De acordo com Filgueira ( 2003,p.139).

Em setembro a elevação dos juros de 19% para 29% e logo depois
para quase 50% depois da concessão de facilidades tributária para
o capital estrangeiro.

A comunidade internacional preocupada que ocorresse com o Brasil, um
colapso semelhante ao da Russia e Asia, elaboraram um pacote (FMI, Banco
Mundial e Governo Americano) para socorrer o Brasil disponibilizando 41,5 bilhões
de dólares para sustentar a âncora cambial

e

impedir que

o

Real se

desvalorizasse ainda mais.
A manutenção da âncora nominal fazia parte da estratégia econômica para
estabilizar os preços. 0 objetivo inicial da âncora nominal no Plano Real era a
recuperação da moeda como padrão de pregos, na medida que fixava o valor
externo da moeda como meio para se alcançar a estabilidade do valor interno da
moeda.
No inicio, o governo FHC obteve algum sucesso em suas tentativas de
cumprir o acordo fechado com o FMI, conseguindo aprovar com louvor quase 60%
das medidas de ajuste fiscal exigidos pelo Fundo como parte do programa,
entretanto, essas medidas não foram suficiente para impedir a saída de capital e a
conseqüente queda no nível de reservas em 1999, contribuindo assim para o
agravamento da crise que se expandia. Para piorar a situação alguns
governadores rebelaram-se contra o Governo Federal e promoveram a moratória
dos serviços da divida dos Estados, entre os quais o de Minas Gerais, Rio de
Janeiro e Rio Grande do Sul. Esse fato conhecido como a moratória encabeçada

7

pelo, até então, governador de Minas Gerais (ltamar Franco), teve como
conseqüência imediata, impactos negativos na credibilidade do compromisso do
governo em relação as medidas de ajuste fiscal.
Em janeiro de 1999 diante da obviedade, que não poderia mais impedir a
fuga de capitais apenas com a política de juros elevados e não dispondo mais de
reservas suficientes para manter a âncora nominal, política, que já vinha há cinco
anos provocando recessão e aumentando inexoravelmente a Divida Pública.
governo não tendo mais saída permitiu que a taxa de câmbio flutuasse pondo fim
na política do uso da âncora nominal como estabilizador de preços. Sendo assim,
a moeda nacional logo nos dois primeiros meses após a queda da âncora nominal
sofreu uma maxidesvalorização de quase 40%.
0 impacto exercido pela desvalorização do Real sobre a taxa de inflação foi
brando, isso ocorreu devido em parte à excessiva capacidade produtiva e as altas
taxas de desemprego, que pressionavam vários setores a não passar o aumento
de custos, principalmente os importados e também as autoridades monetárias
(Banco Central) que mantiveram as taxas de juros elevadas como forma de evitar
pressão sobre a demanda.
Durante todo o ano de 1999, a política econômica do governo foi voltada a
produzir o superávit primário e cumprir as metas acertadas com o FMI como
medida exigida pelo Fundo para conceder o empréstimo em 1998. 0 governo FHC
assumiu o compromisso inicial de metas de superávits primários da ordem de
2,6% do PIB em 1999 e 2,8% do PIB em 2000 e 2001, contudo por diversas
vezes, revistas para mais (sendo de 3,88% do PIB a meta para 2002) e que
sempre foram cumpridas com folga.
Com a política de superávits primários o Setor Público passou a operar
com uma restrição orçamentária sobre a forma de metas (um valor percentual do
PIB de receitas acima dos gastos, não considerando os juros sobre a divida
acumulada). 0 objetivo dessa política era anular os possíveis impactos da conta
juros sobre o estoque da divida acumulada, de forma a reduzir (ou ao menos
manter constante) a relação Divida/PIB ao longo do tempo.
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Tabela 9
Necessidade de Financiamento do Setor Público (nominal)

1999-2002 Como (% PIB)

NFSP Nominal

NFSP Primario

NFSP Juros Nominal

C/desv. Cambial

c/desv. Cambial

c/desv. Cambial

1999

10,0

-3,2

13,2

2000

4,5

-3,5

8,0

2001

5,2

-3,6

8,8

2002

10,3

-3,9

14,2

Fonte: I PEA

Embora as metas de superávit primário viessem sendo cumpridas com
folga, não eram suficientes para conter o avanço da divida, devido o fato dos
superbvits serem muito inferiores ao tamanho da conta de juros conforme tabela 9,
observa-se que em nenhum ano no período analisado o superávit primário foi
superior a conta de juros nominais, sendo assim, pode-se dizer que a Divida
Pública Brasileira no segundo governo FHC não reverteu sua trajetória

e

continuou a crescer, embora a NFSP Nominal tenha permanecido quase estável
no período de referência.
Com o fim da âncora nominal e a adoção do Sistema de Metas para a
Inflação, as políticas monetária e fiscal assumem posições controversas. 0
governo FHC que manteve durante todo seu primeiro governo, uma política fiscal
expansionista e a política monetária contracionista á

base de juros altos

necessários para atrair capitais externos e manter a Ancora nominal, passou a
efetivar uma política fiscal contracionista á base de superávits primários e corte de
gastos, e a política monetária contracionista, solidificando-se nos juros corno
elemento central, mais importante A disposição do Banco Central para combater
as pressões inflacionárias.
A adoção do Sistema de Metas para a Inflação como objeto principal da
política monetária, representou uma nova ordem, respaldada agora numa nova
âncora figurada em câmbio flutuante e no compromisso de elevado ajuste fiscal.
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A política dos superavits primários exigidos a partir do acordo com o FMI,
tinha como objetivo imediato resgatar as Contas Públicas e anunciar ao mercado o
comprometimento com uma nova trajetória imposta para a Divida Pública. As
propostas de ajuste fiscal não se limitavam a ajustes simples nos fluxos de
receitas e de despesas como vinham sendo praticadas. As medidas de ajuste se
tratavam de medidas mais amplas que objetivavam dar sustentabilidade a divida e
a criação de regras fiscais mais eficazes com capacidade de fornecer
previsibilidade à evolução da divida e nos fluxos de receitas e despesas.
De acordo com Giambiagi (2000).

A inconsistência temporal da política macroeconômica, levando a
adoção neste ano do Programa de Estabilização Fiscal, por meio do
qual o governo se propõe a significativo ajuste primário que permita
estabilizar a divida como proporção do PIB.

A introdução do novo regime fiscal e a definição de normas mais rígidas na
condução das Contas Públicas alterou as características importantes do regime
anterior e consagrou um novo modelo fiscal.
Na concepção de Lopreato (2002, p.191).

A alteração de maior visibilidade foi a determinação legal obrigando
o governo a definir na LDO, a meta de superávit primário para o ano
e uma referencia para os próximos dois anos.

Essa medida tornava explicito o objetivo do Banco Central e da política
fiscal com o comprometimento da trajetória da Divida Pública.
A fixação prévia de metas de superavit primário provocou alterações na
elaboração dos orçamentos e na execução orçamentária, pois caso as estimativas
de superavit primário não fossem alcançadas, ocorreriam cortes de gastos através
do contingenciamento, e só se efetivariam caso houvessem receitas, asseguradas
pela meta de superavit primário.
0 tema central era a de que toda a política fiscal voltava-se a obtenção de
metas de superavits pré-estabelecidas, entretanto, era salientar que as metas não
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dependiam apenas da arrecadação, mas também de fatores como os juros e o
câmbio. As mudanças inesperadas nos juros ou câmbio que influenciassem a
trajetória da divida, poderiam resultar em aumentos na meta de superavit primário

futuro.
0 compromisso com as metas de superavit primário passava a refletir a
preocupação da equipe econômica em atender as expectativas de mercado em
relação a solvência da divida e a capacidade de endividamento do Estado. A
retórica era que os investidores precisavam acreditar que não havia riscos em

aplicações com a moeda nacional e na disposição das autoridades econômicas
em elevar o superavit primário sempre que a trajetória da relação Divida /PIB se
desviasse da meta.
Na abordagem de Lopreato (2002, p.192).

A atuação da política fiscal tem de compensar os efeitos da taxa de
câmbio e da taxa de juros sobre as contas públicas, evitando que os
agentes acreditando em expansão monetária futura, decidam elevar
os preços comprometendo o programa de estabilização.

Dessa forma, a gestão da política fiscal tinha a função de acomodar a
política monetária e evitar o aumento de preços, respeitando o sistema de metas

para a inflação.
Para Sicsú (2002, p.23).

No sistema de metas para a inflação adotado a partir de 1999, a
política monetária passa a ter um único objetivo: alcançar a meta

inflacionaria estabelecida.

Desta forma a política monetária visava a manutenção da inflação
estabelecida, já que a política de juros era o instrumento que as autoridades
monetárias disponibilizavam para convergir a taxa de inflação para a meta e
também a política fiscal tinha de atuar conjuntamente para manter as Contas
Públicas em equilíbrio.

7t

3.1.2.2 A Crise de 2002

A Economia Brasileira em 2002 passava por graves tensões oriundas de
seu Balanço de Pagamentos, do prolongamento da crise na Argentina, as
conseqüências dos ataques terrorista de 11 de setembro de 2001, a recessão
mundial e principalmente as incertezas geradas no período eleitoral no pais, sem
contar, o baixo crescimento da economia brasileira de apenas 1,2% assinalado no
ano.
Como o governo brasileiro vinha cumprindo grande parte do acordo fechado
com o FMI, principalmente na produção de metas de superávit primário, recebeu
um empréstimo deste no valor de trinta bilhões de dólares com o objetivo de dar
liquidez a economia, contudo diante dos problemas destacados anteriormente, o
empréstimo não impediu a queda da credibilidade da Economia Brasileira, levando
á sucessivos ataques especulativos contra a moeda nacional, elevando
significativamente as despesas com juros e a elevação do câmbio real, mesmo a
Conta Corrente do Balanço de Pagamentos apresentando urna alta de mais de
dez bilhões de dólares (com o declínio do déficit de 23 bilhões para 13 bilhões) no
período.
A perda de credibilidade da Economia Brasileira provocou uma redução
dramática na rolagem da divida externa de 70% no inicio do ano para 30% no
inicio do segundo semestre e também uma notável queda nas linhas de
financiamentos externos do comércio exterior, com isso, a moeda nacional
apresentou uma desvalorização na ordem de 40% entre abril e outubro de 2002.
Com quase 50% da Divida Pública interna atrelada a moeda americana, a
rápida desvalorização do Real no segundo semestre de 2002 resultou em um
substancial aumento da relação Divida/PIB de 49,4% em 2000 para 58,3% em
agosto de 2002, com uma tendência de fechar o ano a 75%.
Dada a baixa taxa de crescimento da economia (entre 1% e 1,5%) e as
altas taxas reais de juros (em torno de 11%), isto iria requerer um superávit
primário em torno de 7,5% a fim de manter a relação Divida/PIB constante. A
obtenção de superávit de 3,75% como vinha sendo obtido s6 poderia manter a
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relação Divida/PIB estável, se a economia crescesse ao menos 3% e as taxas de
juros se reduzissem para 8% ou menos, o quê parecia pouco provável no final de
2002. De acordo com o baixo crescimento econômico e as altas taxas de juros
reais, a Divida Pública parecia tomar trajetória explosiva.
No inicio de 2003, a afirmação da nova equipe econômica em manter o
compromisso da estabilidade econômica (câmbio flexível, metas para a inflação e
para superavit primário) assumido pelo governo anterior, trouxe alivio ao mercado
e reduziu as incertezas.

A manutenção da política ortodoxa do governo anterior, associado a
retomada do crescimento mundial

e também da recuperação da economia

Argentina, foram fatores preponderantes para a retomada do crescimento
econômico naquele momento.
0 câmbio que atingiu quatro por dólar no final de 2002, baixando para três
por dólar em meados de 2003, a inflação que alcançou picos em 2002 de quase
4% ao mês, fechou 2003 abaixo de 1% ao mês, o Risco Brasil que no final de
2002 chegou a atingir 2450 pontos, reduziu para 680 pontos em junho de 2003,
em fim a situação parecia estar se normalizando.
A consecução da política econômica baseada na política de superávit
primário, câmbio flutuante, e regime de metas de inflação, geraram resultados

positivos na redução da taxa de câmbio e o Risco-Pais, além de retomar o fluxo
de capital externo, favorecendo assim, a queda dos juros e da inflação.

3.2 Governo Lula — Gestão Pública

As dificuldades enfrentadas no final do segundo governo FHC, mesmo com
a consolidação do regime fiscal em 1999 em termos planejados pela equipe
econômica e acordado pelo FMI, evidenciaram os erros e as ineficiências do
ajuste fiscal implementado.
A crise no final de 2001 e todo o ano de 2002 por motivos já expostos
(instabilidade internacional e tensão do período eleitoral) colocaram em prova a
eficiência da política fiscal. A elevação das taxas de juros reais

e a forte
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desvalorização do Real elevaram a relação Divide PIB, revivendo

o cenário

presente no momento da quebra da Ancora nominal em 1999.
A realidade demonstrava que em períodos de problemas com o Balanço de
Pagamentos e queda da liquidez internacional, com maior aversão ao risco,
requerem medidas de proteção a moeda nacional pragmáticas com relação ás
medidas de ajuste fiscal.
A política de juros altos e o aumento do câmbio tão freqüente em épocas de
crises internacionais, produzem conseqüências drásticas na gestão das Contas
Públicas, podendo se afirmar que em situações que apresentam sinais de
instabilidade e dúvidas em relação ás condições de sustentabilidade da divida
pública, alteram-se a volatilidade das expectativas dos agentes, induzindo-os a se
proteger indexando seus títulos da divida em indices mais seguros.
Através da análise da tabela 7 (p.63) constata-se que em 2002, houve um
aumento substancial como porcentagem do PIB de títulos indexados a Selic e ao
câmbio, como reflexo da crise ocorrida.
0 aumento da relação Divida/PIB em 2002 trouxe a política ao centro do

debate e a solução da crise fiscal certamente dependia da estratégia da nova
equipe econômica no enfrentamento da instabilidade e na articulação entre o
câmbio e os juros, levando-se em conta o legado do governo FHC: elevada carga
tributária, alto nível da relação divida/PIB, além doss exorbitante gastos com juros.
A nova equipe econômica tomou posse em janeiro de 2003, em meio a crise
econômica e teve desde o inicio de enfrentar os desafios colocados com a
desvalorização do Real, a aceleração da inflação e o crescimento da Divida
Pública. Para acalmar o mercado e recuperar a credibilidade da economia
Brasileira, o governo Lula nomeou de maneira estratégica para comandar a
economia (Ministro da Fazenda) e dirigir o Banco Central (Presidente do Banco
Central do Brasil) homens que transmitiam confiança e credibilidade ao mercado.
A nova equipe econômica logo deixou claro que não haveria mudanças na
trajetória geral da política econômica e no regime fiscal implantado a partir da crise
de 1999. A base da política econômica do governo anterior seria mantida,
entretanto, no discurso de posse, o Ministro da Fazenda em janeiro de 2003,
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afirmou que era necessário recuperar a capacidade de crescimento da economia
em bases sustentáveis, sendo evidentes a resolução de graves problemas fiscais
e praticar um ajuste fiscal definitivo (ajuste fiscal que resolvesse, de forma
permanente) como parte chave do problema.
Embora a nova equipe econômica do governo Lula assumisse o poder com
um discurso diferente do governo anterior no trato das Contas Públicas, as
contradições eram óbvias, e o remédio era o mesmo: medidas que produzissem
superavits primários, sucessivamente vários anos, de forma a reduzir a relação
Divida/PIB e conseqüentemente os encargos futuros com o serviço da divida.
Até ai nada de novo, as medidas de ajuste fiscal proposto pela nova equipe
econômica em nenhum momento objetivaram analisar as relações entre juros e
câmbio, apenas em elevar o superavit primário e reafirmar o comprometimento
com a solvência da divida.
Conforme Lopreato (2002, p196).

A primeira vista é possível pensar que a especi ficidade do período
esta na aceitação das regras orçamentárias, no forte controle de
gastos em 2003 ou no aumento da meta de superávit primário para

4,25% do FIB. Entretanto, é preciso lembrar que todos esses pontos
apenas reafirmam a lógica do regime fiscal do governo anterior de
comprometimento com a sustentabilidade da divida pública.

A política fiscal do governo Lula incorporou a visão do governo anterior, de
que o ajuste fiscal era um pressuposto necessário para a redução dos juros e do
Risco-Pais, e não se preocupou em observar porquê os juros eram tão altos no
Brasil.
De acordo com Hermann (2002).
0 fundamental é chamar a atenção ao fato de que a blindagem da
política monetária marcada pela intolerância em rever o modelo de
metas de inflação e atribuir os limites previstos ao produto potencial
Brasileiro, bem como o pensamento único em defesa da idéia de
que o controle fiscal é condição necessária e prévia à redução dos
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juros e a retomada do crescimento inibiram a discussão de
alternativas de políticas econômicas.

As próprias medidas de ajuste fiscal adotadas se mostraram ineficientes, o
governo Lula também

não

conseguiu

realizar

as

reformas (Tributária,

Previdenciaria, Trabalhista, Administrativa, as duas últimas nunca saíram do

papel).
Com isso o ajuste era implementado a base de medidas superficiais de
controle fiscal: elevação da carga tributária, uso de políticas de contingenciamento
(corte de despesas discricionárias, principalmente investimentos) e aumentos de
superávits primários fixados de acordo com os objetivos definidos na trajetória da

Divida Pública.

Tabela 10

Divida Liquida do Setor Público
Total Liquida

Interna Liquida

Externa Liquida

2003

57,2

45,5

11,7

2004

51,7

44,2

7,5

2005

51,6

49,0

2,6

-

Fonte: Banco Central
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Tabela 11
Necessidade de Financiamento do Setor Público -% do PIB

Nominal

Juros Nominal

Primário

1994 26,97

32,18

-5,21

1995 7,27

7,54

-0,27

1996 5,86

5,77

-0,09

1997 6,07

5,1

-0,97

1998 7,47

7,49

-0,02

1999 5,82

9,05

-3,23

2000 3,61

7,08

-3,46

2001 3,57

7,20

-3,64

2002 4,58

8,47

-3,89

2003 5,08

9,33

-4,25

2004 2,67

7,26

-4,59

2005 3,29

8,13

-4,84

Fonte: Banco Central

0 governo Lula conseguiu manter a eficiência na obtenção de superávits
primário aplicados desde 1999, inclusive ampliando (passou de 3,75% do PIB para
4,25% do PIB em 2003). De acordo com a tabela 11, os superávits nos anos do
governo Lula foram os mais elevados desde 1994, contudo, a redução do déficit
nominal não foi suficiente, a divida continua crescendo em virtude dos gastos com
juros.
A média de pagamento com juros no período de governo Lula 2003/2005
alcançou 8,24% do PIB, sendo que so em 2005 chegou a 8,13% do FIB,
equivalente a 157 bilhões. A média de pagamento de juros no período do governo
Lula (8,24% do PIB) foi superior aos dois governos FHC, o primeiro governo FHC
1995/1998 (6,48% do PIB com pagamento de juros) e o segundo governo
FHC1999/2002 (7,95% do PIB com pagamento de juros) considerando-se que no
período havia um quadro de deterioração da economia mundial e o pais passava
por sucessivas crises de liquidez internacional.
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Em 2003 as despesas com juros chegaram a 9,33% do PIB (tabela 11), isso
pode ser explicado pelo momento de instabilidade da Economia Brasileira e a
conseqüente necessidade do governo manter os juros elevados em função dos
ataques especulativos à moeda nacional, no ano seguinte houve uma pequena
redução do déficit nominal.
A adoção do Regime de Metas de Inflação, com as taxas de juros como
único instrumento de política econômica para conduzir a inflação a meta
estabelecida, induziu o governo a manter a política monetária restritiva, de certa
forma contraditória com a gestão da Divida Pública, fazendo com que todo
superávit primário produzido não compensasse sequer os gastos com juros. É
bom salientar que o próprio processo de rolagem da Divida Pública exige que os
juros sejam altos, na impossibilidade de resgatar seus títulos, o governo se vê
obrigado a pagar juros maiores aos investidores.
Não se pode dizer que haja uma incompatibilidade entre o regime de metas
de inflação e a gestão da divida pública, mas a forma como a política monetária
vem sendo conduzida. A tomada de medidas extremas com o intuito de reduzir os
encargos financeiros sobre o estoque da divida acumulada, podem ter efeitos
negativos sobre o controle da inflação, contudo, o uso exagerado da política
monetária restritiva (conforme tem ocorrido) para controlar a inflação, acaba por
elevar substancialmente os custos financeiros da Divida Pública.
É importante observar que houve uma ligeira queda na relação divida/PIB
no final do governo FHC e principalmente na passagem de 2004 para 2005,
permitindo dessa forma uma reversão da tendência de crescimento da divida
pública (tabela 9, p.69), isso decorreu fundamentalmente pela perda de
participação da divida externa no valor total da divida liquida conforme a tabela 9
(p.63). A redução da divida externa ocorreu basicamente por três fatores:
valorização do câmbio, o resgate de títulos da divida externa e o aumento das
reservas internacionais.
A manutenção das taxas de juros elevadas, associada a liquidez
internacional e os saldos positivos da Balança Comercial contribuíram para o
aumento da rentabilidade das aplicações em moeda nacional

e também a
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valorização da moeda nacional a partir de 2004 permitindo a redução da divida
externa em moeda nacional.
No inicio de 2004 o governo começou a fazer a renegociação dos títulos da
divida externa (bradies), para isso o governo comprou dólares no mercado,
beneficiado-se pelos altos saldos da Balança Comercial. A conjugação desses
elementos mais os altos níveis de reservas internacionais acumuladas, permitiram
ao governo reduzir a Divida Pública Externa de 11.7% do PIB em 2003 para 2,6%
do PIB em 2005 e a Divida Pública Total de 57,2% do PIB em 2003 para 51,6% do
PIB em 2005.
Tabela 12
Evolução da Divida Pública - Fatores Condicionantes
Fluxos acumulados no ano - % PIB
2002

2003

2004

2005

Divida Liquida Saldo

55,5

57,2

51,7

51,6

Divida Liquida

2,9

1,7

-5,5

-0,1

Fatores Condicionantes

13,9

2,0

2,4

2,3

NFSP

3,9

4,9

2,5

3,3

-4,1

-4,4

-4,8

7,2

9,1

6,9

8,1

9,3

-4,0

-0,9

-0,9

Var.acum.ano

•

Primário -3,3

•

Juro
Nominal

•

Ajuste

-0,2

Cambial
Divida

Mobiliaria

Interna 4,8

-1,4

-0,2

-0,2

Indexada ao Câmbio
Divida Externa - Metodológico

4,4

-2,6

-0,7

-0,7

Divida Externa - Outros Ajustes

0,0

1,0

0,4

-0,1

Reconhecimento de Dividas

0,9

0,0

0,4

0,2

Privatizações

-2,2

0,0

0,0

0,0

Efeito Cresc. P1B - Divida

-11,0

-0,3

7,9

-2,4

Fonte: Banco Central
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Pela análise da tabela 12, pode-se constatar que no período 2002-2005,
houve uma redução da Divida Liquida Total de 55% do PIB para 51,6% do PIB.
Isto decorreu fundamentalmente pela redução da Divida Mobiliária Interna
indexada ao câmbio (de 4,8% do PIB em 2002 para -0,2% do PIB em 2005) e
também pela redução da Divida Externa (4,4% do PIB em 2002 para -0,7% do
PIB em 2005).
Se por um lado, o ambiente externo favorável contribuiu para a redução da
divida externa e o peso dos títulos atrelados ao câmbio, a manutenção da política
monetária contracionista a base de juros altos (tabela 11) aumentaram os gastos
com juros nominais de 7,2% do PIB para 8,1% do PIB em 2005. A elevação dos
gastos com juros nominais, além de compensar os efeitos do superávit primário e
do ajuste cambial assinalado, também travam o crescimento do PIB, com isso o
efeito que este causa na trajetória da Divida Pública.

Tabela 13
Composição da DPMF em poder do público por tipo de rentabilidade

Pref.

Selic

I. Preço

Câmbio

Outros

Total

Dez/02

2,19

46,21

12,54

37,00

2,06

100,00

Dez/03

12,51

50,08

13,55

22,06

1,80

100,00

Dez/04

20,09

52,41

14,90

9,88

2,72

100,00

Abr/05

20,25

58,50

14,10

4,62

2,53

100,00

Ago/05

23,87

55,85

13,71

4,11

2,46

100,00

Dez/05

27,86

53,30

15,73

1,16

2,35

100,00

Mar/05

28,75

49,55

21,23

1,59

2,06

100,00

Fonte: Banco Central - notas para imprensa - Divida Pública Mobiliaria
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Tabela 14
Prazo Médio da DPMF em poder do público por tipo de rentabilidade

Pref.

Selic

I.Preço

Cambio

Total

Dez/02

3,06

21,83

79,18

34,47

33,24

Dez/03

6,50

22,74

77,88

40,51

31,34

Dez/04

5,63

17,49

76,74

58,03

28,13

Abr/05

7,59

18,28

76,09

63,99

27,46

Ago/05

9,19

18,72

75,07

60,80

27,39

Dez/05

10,37

19,05

69,70

71,57

27,37

Mar/05

11,01

18,61

66,90

71,86

29,31

Fonte: Banco Central - notas para imprensa - Divida Pública Mobiliária
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Gráfico 3 - Composição da DPMF por lndexador - junho de 2006

0 aumento da Divida Pública Mobiliária Federal no período analisado pela
tabela 13, deveu-se basicamente, pelo aumento da composição da divida atrelada
a selic e também às prefixadas, mais suscetíveis a condução da política
monetária, em contrapartida, observa-se uma redução dos títulos indexados ao
câmbio pelos motivos já expostos.
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Segundo o boletim do Banco Central os títulos atrelado a Selic aumentaram
de 52,4% para 54,7% entre dezembro de 2004 e setembro de 2005, este
movimento por sua vez, foi reforçado pela redução no mesmo período dos títulos
indexados ao cambio e compensado pela maior participação dos pre-fixados que
no mesmo período foram de 20,1% para 25,6%. Neste período houve um pequeno
alongamento no perfil da divida: os títulos com vencimento até um ano que
alcançavam 46,1% caíram para 41%, enquanto que os de vencimento até dois
anos caíram no mesmo período de 74,2% para 70,0%. Já em dezembro de 2002,
a participação da Selic era de 46,2% e os títulos com vencimento até um ano
atingiram 41,1% e até dois anos 58,2%.
Conforme Hermann (2002) durante o período de 1998 a 2002 em média
82% da Divida Pública Mobiliaria Brasileira estiveram atreladas

a títulos pôs-

fixados, dentre os quais destacam-se: 58% em média da divida estavam
indexadas a taxa selic e 24% em média atrelada ao câmbio. De acordo com o
mesmo autor a indexação da divida pública a variáveis mais voláteis da economia,
foi uma novidade do período pós -1999. Esse modelo foi gestado no Brasil desde
1964 quando se criou a correção monetária sobre a divida pública. A indexação as
taxas de juros e de cambio datam dos anos de 1980. Desde o final de 2002,
passado o período eleitoral, observa-se uma significativa redução da parcela da
divida indexada ao câmbio, paralelamente registrou-se uma crescente
participação de títulos indexados a taxa selic e prefixados. Em junho de 2005 (em
um contexto de desvalorização do dólar, crescente saldo comercial Brasileiro e a
política monetária restritiva) apenas 4,1% da divida está atrelada ao cambio,
enquanto 56,06% encontram-se indexada a taxa Selic (importante destacar que a
participação da Selic vem se reduzindo), 23,0% a títulos prefixados e 16,4% a
índice de preços.
A elevada taxa de juros praticada no financiamento de títulos públicos,
associadas a sua liquidez, determinam que os empréstimos ao Setor Público se
caracterizam tanto por prazo curtos como exigirem altas taxas de juros
(dependendo do momento da economia), sendo assim, os incentivos (redução de
impostos) dado pelo governo para estimular os investimentos de longo prazo
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revelam essa rigidez no alongamento dos prazos de vencimento dos títulos
públicos. Essa rigidez reflete a indisposição dos investidores em reter títulos com
prazos de maturidade mais longos, tal comportamento configura-se num custo
crescente aos cofres públicos (como afirma a teoria da preferência pela liquidez)
que precisam oferecer títulos com maiores juros para poder fazer a rolagem da
divida e alongar um pouco mais o perfil da divida pública.
0 prazo médio da divida é um problema recente da administração, para o
governo o ideal seria alongar o perfil, evitando desta forma maiores percalços na
rolagem da divida. Os investidores por sua vez, buscam encurtar o perfil, mesmo
porque isso permite que eles revejam a composição de suas carteiras e escolham
de acordo com o momento, o arranjo de maior rentabilidade.
Conforme SiCSCJ (2002, p.64).

Apesar disso, tem-se observado nos últimos anos um alongamento
substancial do perfil da divide bem como uma diversificação das
datas de resgate dos títulos federais. Em 1994, por exemplo, os
vencimentos da divida pré-fixada se concentravam todos no ales de
junho. Com a estabilização econômica observa-se um alongamento
desses vencimentos. Apesar disso, a divida vem assumido uma
trajetória crescente, o que resulta em dificuldades semelhantes aos
agentes centrais dado os seu grande volume de recursos envolvido.
Ou seja, apesar da melhora nos prazos de vencimento, o montante
da divide não permite ao governo uma maior liberdade em sua
condução. Desde meados de 2004 tem-se observado uma redução
crescente do componente da divide cambial da divide. A despeito
disso, seu custo de refinanciamento permanece elevado já que a
redução da demanda por títulos indexados ao cambio, é reflexo de
uma maior demanda por títulos indexados a taxa de juros que se
encontra numa trajetória crescente. De modo geral, 70% dos títulos
estão indexados a taxa de juros ou ao câmbio embora a composição
entre eles varie conforme a volatilidade do mercado.

A rapidez com que os investidores alteram a composição de sua carteira
deixa em dúvida o efetivo poder do governo de comandar a administração da
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Divida Pública, pois, os ganhos alcançado em determinado momento (como em
2005) poderão ser revertido, logo mudem as condições de mercado. Além disso, a
falta de separação entre o mercado de títulos e o mercado monetário faz com que
as decisões tomadas pela Banco Central interfiram no Gusto da divida. Como a
maior parte dos títulos está indexada à Selic, as decisões do COPOM, na
determinação da Selic, podem influenciar diretamente no mercado de títulos.
A Dívida Pública fechou o ano de 2005 ultrapassando o montante de um
trilhão de reais, equivalente a 51,7% do PIB (tabela 9, p.69) isso não revela
necessariamente vulnerabilidade, mesmo porque o pais vem reduzindo a relação
Divida/PIB nos últimos anos. Contudo para um pais em desenvolvimento como o
Brasil pode ser considerada extremamente excessiva.
0

indicador de sustentabilidade, embora condição necessária ao

desenvolvimento (demonstrando a capacidade do pais em honrar sua dividas) não
garante por si s6 o crescimento e a geração de emprego, para isso se faz
necessário que o governo recupere a capacidade de fazer política fiscal
objetivando a contribuir para a melhoria das expectativas dos agentes e da
economia como um todo.

Tabela 15
Divida Liquida — 2004/2005
Dezembro de 2004
RS milhões

51 6

-01

610.078

32,9

660.186

34,C

-S.600

-0,5

4.038

0,2

305.961

16,5

305.714

15,6

45.096

2,4

44.341

2,3

•'-= . 4 6 C,

0.2

-11.794

-0,6

0C) rJ

cj

1.002.485

Empresas estatais
.'onte:

p.p. PIB

51 7

Governos municipais

-

P/o PIB

956.996

Banco Central do Brasil
Governos estaduais

III milhões

0

Governo federal

GA) PIB

Variaçao

Õ r, CO

Divida liquida total

Dezembro de 2005

- o pr6pYia)
Banco Central (elaborag A

A política fiscal de 2005, se analisada isoladamente, demonstra que no
conceito liquido destacou-se pela queda relativa da relação Divida/PIB, de 51,7%
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do PIB em 2004 para 51,6% do PIB em 2005. A decomposição da divida
demonstra (tabela 15) que a divida liquida do Governo Central (Tesouro e Banco
Central) aumentou enquanto a divida liquida dos Estados e Municípios reduziu-se.
A Divida do Tesouro subiu de 32,9% do PIB para 34% do PIB (aumento de
1%) a do Banco Central que era negativa 0,5% passou para positiva em 0,2%
(elevação de 0,7%) e as Empresas Estatais diminuiu 0,8%, ou seja, no conjunto
desses segmentos a divida caiu 1,8% do PIB, um percentual superior ao
incremento da divida federal.
Pela observação nota-se um comportamento diferenciado com o respectivo
aumento da divida do Governo Federal e a redução da divida dos Estados e
Municípios, verificada principalmente a partir de 1998.
A apreciação cambial teve um papel considerável na redução da divida
total, fatores extrafiscais têm contribuído para redução da divida total, se isolarmos
a exposição cambial, certamente a divida teria ampliado.
A Divida Mobiliária tem alimentado-se das altas taxas dos juros reais cerca
de 157 bilhões em 2005.
Agora se analisarmos sobre o conceito bruto, a Divida Pública expandiu-se
em 2005, passando de 71,9% do PIB em 2004 para 75% do PIB sendo que a
Divida Bruta do governo cresceu 3,6% pontos percentuais do PIB

e a dos

Governos Estaduais e Municipais caiu em 0,4% do FIB.
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Tabela 16
Necessidade Financiamento do Setor Público — 2004/2005
2004

2005

Variaçáo
percentual

47 144

63 641

34,9

Governo Federal e Banco Central

27 333

73 284

171,1

Estados

27 497

4 755

-82,7

6 485

661

-89,8

-13 872

-15 C60

8,6

Resultado Nominal

Municípios
ErnDi-esas Esta:ais
Resultado Primário

-84 829

-98 605

15,3

Governo Federa: e Banco Central

-55 495

-60 13:

Estados

-16 427

-18 939

6,4
7,, 1

Municípios
Empresas Esta:ais
Juros Nominais

-1 434

-3 760

190,4

-11 473

-15 774

45,2

116 687

146 470

22,5

Governo Federal e Banco Centi'al

72 671

121 674

62,5

Estados

40 239

18 946

-49,6

7 043

4 253

-39,4

-3 265

1 597

-152.6

Municípios
Empresas Esta:ais
Font:

Banco Central (elabcraço p-C•via)

Pela análise da NFSP (tabela 16), comparando os deficits nominais de 2004
e 2005 observou-se um aumento de 0,72 pontos do PIB no déficit de todo Setor
Público. 0 déficit de todo Setor Público: subiu 1,99% para 2,71% do PIB. Mesmo
com o aumento do superávit primário (aumentou apenas 0,29% do FIB,
alcançando 5,9% do FIB) não suficiente para arcar com o gasto crescente com
juros (aumento 1,01% do PIB) grande parte desse crescimento é explicada pela
explosão da Divida Mobiliária cuja maior parte é indexada a Selic como analisado
anteriormente.
0 problema não se configura exatamente no valor da taxa de juros, mas
especificamente, na estrutura de composição da Divida Pública Mobiliária como já
analisado anteriormente, sendo fato que quase 57% da DPMF esta indexada a
Selic.
0 valor das taxas de juros tem gerado recorrentemente discussão de vários
segmentos da sociedade, conforme Lopreato (2002) embora não haja uma
contradição clara entre o sistema de Metas para a inflação (adotado a partir de
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1999) e a gestão da divida pública, a forma excessiva que os governos (Lula

principalmente) vem conduzindo a política monetária

tem gerado enormes

dificuldades para reconciliar a necessidade de taxa de juros baixas para garantir a
sustentabilidade da Divida Pública e a manutenção da política monetária rígida
para evitar depreciação cambial e inflação.
Bresser e Nakano (2002) sustentam que as taxas de juros devem ficar
limitadas ao controle da demanda e da inflação, e que em momentos de
instabilidade é essencial a manutenção das taxas de juros elevadas e a
necessidade de superávits primário crescente como forma de evitar um contexto
inflacionário e proporcionar a rolagem da Divida Pública. Para tanto, segundo os
autores as taxas de juros devem ter várias funções, como segue:

As taxa de juros no Brasil são elevadas por vários motivos:
•

reduzir investimentos e a demanda agregada quando aquecida de
forma a evitar pressão salarial e aceleração da inflação.

•

Limitar a desvalorização da taxa de câmbio e evitar uma inflação de
custo.

•

Atrair capitais e fechar o balanço de pagamentos.

•

Induzir investidores externos a comprar os títulos para fi nanciar o
déficit público.

•

Reduzir o déficit comercial através do controle sobre a demanda
interna.

De acordo com os autores, embora As vezes possa parecer incoerência o
uso dos juros quando as variáveis parecem contraditória, cada situação deve ser
analisada separadamente de forma a ser utilizado o instrumento especifico mais
adequado.
De forma geral, pode-se dizer, que o governo Lula pouco se diferenciou do
governo anterior, manteve a mesma base da economia sustentada pelo seu
antecessor e pouco fez para modificar a situação, sendo assim as contradições do
ajuste fiscal permanecem como problema de difícil solução.
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4. Conclusão

Ao longo dos últimos dez anos a Política Econômica

Brasileira

é

caracterizada por relativo sucesso no processo de estabilização dos preços e da
moeda e nas dificuldades em administrar as Contas Públicas, representado pelo
elevado aumento da Divida Pública desde a implantação do Plano Real. É fato
que a Divida Pública saltou de 28% do PIB em 1994 para quase 52% do PIB em
2005, isso ocorreu basicamente por eventos corno: A) o reconhecimento de
dividas antigas (esqueletos); B) forte desvalorização cambial verificada a partir de
1999; C) superávit primário ineficiente até 1998; ID) as contradições da política
monetária restritiva em quase todo o período analisado.
0 debate atual independe de ser o governo PSDB ou PT, esquerda ou
direita, o problema é solucionar as contradições entre a política fiscal e monetária,
como conciliar os altos níveis de superávits primários e os limites ainda mais
elevados de juros, a rigidez no tratamento das despesas com a necessidade de
investimento, o controle sobre a inflação e a gestão da Dívida Pública.
A gestão da Divida Publica nos governos FFIC e Lula constituíram-se duas
fases distintas de um mesmo processo, caracterizado especificamente por três
momentos: 1) 1994 — 1998, durante o primeiro governo FHC, o endividamento
cresceu não apenas devido aos deficits operacionais decorrentes da política de
juros elevados, mas também em termos primários dado pela política fiscal
expansionista em todo o período. 2) 1999 — 2002, apesar da nova visão sobre as
Contas Públicas, e a adoção da política fiscal restritiva à base de superávits
primários. As instabilidades externas e o período eleitoral contribuíram para a
escala ascendente do endividamento público, refletido fundamentalmente na
política de juros elevados e a variação cambial ocorrida.
Na abordagem de Giambiagi (2002) durante todo segundo governo FHC, o
resultado primário do governo passou a ser superavitário em parte pela contenção
de gastos que se consolidava como forma de gerenciamento público e em parte
pelo aumento de impostos.
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E

por fim, o terceiro momento que condiz corn o governo Lula 2003 — 2005,

no qual a primeira vez desde 1994 ocorre a reversão da tendência da Divida
Pública em função da forte desvalorização do dólar e o impulso dado pelo
aquecimento da economia mundial através do Setor Externo.
0 primeiro governo FHC configurou-se na tentativa de estabilizar os preços,
adotou a política de manter o câmbio sobrevalorizado, associado a abertura
comercial e a Ancora nominal (determinação dos preços externos da moeda para
se chegar ao preço interno). A persistência dessa política trouxe graves
desequilíbrios estruturais no Balanço de Pagamento em Transações Correntes.

financiados pela entrada de capitais externos extremamente voláteis que entravam
para arbitrar um diferencial de juros. Essa política se sustentou até 1999 quando
diante das seqüentes crises que vinham assolando as economias mundiais e não
dispondo mais de reservas suficientes para evitar os ataques especulativos e
manter a âncora nominal, o governo desvalorizou a moeda nacional.
A adoção da política de Metas para a Inflação como meio de política
monetária a partir do segundo governo Fl-IC, respaldava a construção de uma
nova âncora pautada no câmbio flutuante e na livre movimentação de capital. A
política fiscal passou â basear-se na obtenção de sucessivos superávits e em

corte de gastos.
0 uso recorrente da política monetária restritiva para monitorar a evolução
dos preços e assegurar que a inflação permanecesse na meta, teve um custo
elevado na administração da divida, ocasionando uma elevação considerável no
prêmio pelo risco do financiamento. Se por um lado a dura política monetária evita
a transferência de desequilíbrios aos preços, por outro resulta em um alto custo
financeiro no futuro, agravando o problema do endividamento público.
Os choques externos a partir de 1999, já em ambiente de flexibilização
cambial e seus efeitos sobre os juros e câmbio, forçaram o governo a manter os
juros elevadíssimos quase todo o tempo para proteger a economia nacional.
Como conseqüência lógica dessa política de juros elevados, associada ao câmbio
desvalorizado, resultou num salto da Divida Pública, atingindo no final de 2002
quase 58% do PIB.

SI)

No ano de 2002 com o colapso da Economia Argentina associada á crise
internacional e as incertezas no pais em relação à nova política econômica que
iria ser adotada pelo próximo governo, resultou em novas

e acentuadas

desvalorizações da moeda nacional. 0 comprometimento do novo governo com a
política ortodoxa do anterior aliado ao ótimo desempenho da economia mundial,

influenciando diretamente nas Contas Externas

e na valorização da moeda

nacional, permitiram não apenas a recuperação da credibilidade, mas também
reverter a tendência do endividamento público de escala ascendente durante todo
os dois governos FHC, para descendente no governo Lula.
Cabe ressaltar que o governo Lula não fez nada além de manter a
economia nas mesmas diretrizes do seu antecessor, apenas manteve uma
condução das políticas fiscal e monetária coerente com o momento e foi
beneficiado pelo ótimo momento pela qual passa a economia mundial, que mesmo
mantendo a moeda nacional extremamente valorizada, vem obtendo excelentes
resultados no comércio exterior, permitindo a redução da divida pública de quase
58% do PIB no inicio do governo Lula para 51% do PIB após três anos de
governo. 0 elevado nível de reservas internacionais, contribuíram para o governo
recolher parte de seus títulos da divida externa que havia no mercado e o câmbio
baixo possibilitou reduzir a DPMF (Divida Pública Mobiliária Federal) atreladas ao
câmbio, essas condições essas que são parâmetros que o governo FHC não
contou.
A política monetária a partir de 1999 assume uma função diferente da que
vinha exercendo até então, anteriormente era usada para formar divisas e manter
a âncora nominal, agora com a adoção do sistema de Metas para a Inflação, a
política monetária passou a ter a função de manter a estabilidade do câmbio e o

cumprimento da meta de inflação.
Pode-se dizer que as taxas de juros foram mantidas elevadas no período
1994 —2005 por diversos fatores, inicialmente na implantação do Real era para
conter a demanda agregada e o consumo exagerado, posteriormente para manter
a âncora nominal e dar liquidez â economia e por ultimo para seguir o sistema de
Metas para a Inflação e também possibilitar a rolagem da divida.

90

O fato e, que o superávit primário tem se mostrado ineficiente (não
contendo o avanço da divida) ao longo do tempo e se mantiverem as condições
atuais de política de juros, todo esforço da economia nacional não cobre nem os
serviços da divida. 0 superávit primário é condição necessária para conter o
avanço da relação divida/PIB, contudo, não é condição suficiente, sendo
necessário a revisão da política de juros e principalmente na composição de
indexação da divida pública.
0 governo para poder financiar seus deficits antigos é obrigado a pagar
juros maiores ao setor privado financeiro e não financeiro, tendo efeito não apenas
na elevação da divida, mas em toda a estrutura de juros. Sendo assim, o setor
privado acaba por devolver grande parte dos recursos da atividade econômica
(estagnando a economia) e para compensar os juros da divida, o governo
aumenta a carga tributária pressionando o aumento de pregos.
De nada adianta acomodar a divida através da emissão de novos títulos,
pois isso so faz aumentar mais a divida e com ela a taxa de juros.
A política do governo de sucessivos superávits primários e a redução
gradual da relação Divida/PIB e conseqüentemente do serviço que ela carrega é
positivo, porém de nada adianta a obtenção de superavits primários se
mantiverem a mesma política de juros atual (composição de indexação), pois o
efeito é o reverso, juros maiores que o superavit primário significam maior estoque
de divida e também maiores juros no futuro, formando uma bola de neve.
Na observação de Oreiro (2003, p.25) a busca de crescentes superavits
parece não ser suficiente para conduzir a estabilidade da relação Divida/PIB já
que a economia brasileira, embora tenha apresentado superávits signi fi cativos
desde 1999, não tem conseguindo estabilizar essa relação.
O diagnóstico é que em ambientes vulneráveis as restrições externas, os

instrumentos monetários utilizados em seu combate acabam por superar os
resultados alcançados com o esforço fiscal.
Desta forma o controle das Contas Públicas não esta em apenas obter
superávits primários, mas na relação deste com a política de juros e em ambientes
de crises externas e de crescimento econômico. Se a taxa de juros fosse menor
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que o crescimento da economia e o superávit primário suficiente ao menos para
cobrir o serviço da divida de forma que a restrição orçamentária do governo fosse
obedecida (alcançou apenas em 2005), seria possível manter de forma
permanente a tendência de queda na relação Divida/PIB, obtendo assim taxas de
juros menores no futuro.
O governo tem conseguido manter estável a relação Divida/P18 nos últimos
anos, com ligeira melhora em 2005 , com a administração coerente das Contas
Públicas (austeridade fiscal, embora com elevada conta de juros) e seguidas
reduções do Risco-Pais, entretanto, é bom salientar que o pais tem contado com
um excelente cenário internacional possibilitando aumento de credibilidade no
mercado financeiro internacional, não sabemos quando as condições se inverterão
e a forma que o pais vai se comportar.
A mudança de comportamento fiscal dos Estados Brasileiros a partir do
segundo governo FHC, confirma que estes foram capazes de responder de
alguma forma as exigências contida nos Programas de Ajuste Fiscal, rompendo
com os controles institucionais que prevaleceram a partir da descentratização
iniciada na Constituição Federal de 1988.
Os Projetos de Leis, no Congresso Nacional, contendo as Emendas
Constitucionais (Reforma Tributária, Previdenciaria, Trabalhista e Administrativa)
poderiam contribuir para a redução da divida. A Reforma Tributária poderia ter
impactos positivos no aumento das receitas, a Trabalhista na redução da
informalidade, a Previdenciaria na diminuição dos deficits da Previdência Social e
a Administrativa, suprimiria o peso da máquina pública sobre o Orçamento Fiscal.
Essas reformas beneficiariam a redução do estoque da divida acumulada, mas
estas dependem de vontade política, acordos partidários que estão fora da esfera
econômica, tomando forma sócio-ideológica.
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