
TABELA /I

As !)on Maiores. ClassificéU;ão Ordlllill

Cla<si!. R;llào Social ESla. Socied. Origem 0.11.1 do
geral do A(abertal do üllimo Atividane

Fllechada) capital balanço

1 PE "mollÁs PE 111. OIlASllEIflO S.A. RJ A Púb.led. 121116 I'etr Jgás n,,1.
2 CIA. VALE RIO DOCE RJ A Púb.led. 12Ill6 Ext, minlrnct.
3 CESP CIA. ENERGETlCA S.pAUlO SI' A Púb.esL 121116 Eletricidade
4 IlUESA REDE FEII.FEOEIIALSA. BJ F Púb.led. 121116 1 rUlIsportcs
5 fURNAS CEN IIlAIS ELÉIIllCAS SA RJ r Púb.led. 121116 Eletricidade
6 I ElESP I ElfCOMS.S.PAULO SA SI' A Púb.led. 121116 COJ11unic.
1 c[MIG CIA. ENEIlGÉTICA MG SA MG A Plib.es\. 121116 Elc1ricitlade
8 \.IGtI I SERViÇOS ELE IIlICIlJAOE IlJ A Púb.led. 121116 Elcl,ic.:idadc
9 CtlESF CIA. tlID.S.FIlANCISCO pE A P,ib.led. 121116 ElclricidlH'c
lO ELE IIlOpAUI.O ElE' II.S.pAUIO SA. SI' f Púb.led. 121116 Eletricidalh,
11 EMBIIATEL EMP.BIlAS.IEL.SA RJ f Púb.led. 121116 Cornunic.
12 HElROSUL CENTIlS.SULRIIASIL S.A. SC r I'úb.lod. 121116 Elulricifl •.•ch~
13 StlELL BRASIL SA. PE r RÓLEO RJ r Eslrang. 12/86 Cum.atac.
14 TElEBRÁs TElEC. BIlASILEIIIAS SA DF r Púb.led. 121116 Ilolding -teice.
15 COPENE pETHoouíM.NOHD. S.A. BA A Priv.nac. 12/86 Ouímica
16 VARIG SA.VIAÇÃO A.RIOGRANDENSE RS A Priv.nac. 12/86 Transportes
11 rEpASA FEIIIlOVIA pAU\.ISIA SA SI' r Púb.es\. 121116 , fallsJ>orles
18 ALCOA ALUMfNIO S.A. SI' A Estrnng. 12/86 Metal,"yia
19 CONSTRS. CAMAHGO CaHIIEA S.A. SI' A Priv.nac. 12/86 Constl. rivil
20 MEHCEDES BENl. aHASIl. S.A. SI' F Estrang. 12/86 Mal.lransp.
21 CONSTH. ANOHAOE GUTlEHHEZ S.A. MG A Priv.nac. 12/86 COII'5I1. r.ivil
22 FIA T AUTOMÓVEIS S.A. MG F Estrang. 12/86 Mal.lransp.
23 RHODIA S.A. SI' F Estrang. 12/86 Oulmica
24 CIA.SIOE R.BE LGO. MINE IRA MG A Priv.nllc. 12/86 MctallJruia
25 IUERJ TElECOMS. H.JANEIIlO lU A l'lib.locl. 121116 ConUJllic.
26 S.A.INDS. VOTOHANTIM SI' F Priv.nac. 12/86 Mill.não. 111('1
21 COPEl CIA pARANAENSE EN.ElÉt pR F Prib.esL 121116 Elell icidade
28 ELETRONORTE CENTS.EL.NOIlT.HII. pE f Púb.fed. 12/86 Elelricidade
29 CONSTRAN S.A. CONS 1ft COM. SI' F Priv.nac. 12/86 Con511. civil
30 CIA. NESTLÉ SI' F Estrang. 12/86 Prado alimen1.
31 CARAIBA METAIS S.A. INO. COM. BA F Priv.nac. 12/86 Metalurgia
32 INO.KLAIlIN PAPEL CE LUI OSE S/I. SP A Priv.flac. 12/86 Cel.c papel
33 CONSTR. MENDES JlJNlon S.A. MG A Priv.nac. 12/86 COl1s!. civil
34 PIHELLI SACIA. INOL. BRi\S. SI' A Estrang. 12186 Borrétcha
35 CIA. SUZANa PAPEL CELULOSE SP A Priv.ní1c. 12/86 Cel.e paJ-lel
36 FORO BRASIL S.A. SP A Estrang. 12/86 Mal. tr;HlSp.
37 MANNESMANN S.A. MG A Estrang. 12/86 Metalurgia
38 pE I HORRÁS DISTIlIllUIOOIIA S.A. HJ f pllb.red. 121116 Conl.atac..
39 CR ALMEIDA S.A. E NG. CONS TAS. 1'11 F Priv.nac. 12186 Conslr. civil
40 CIA. BRASILEIHA DISIHIRUIÇÃO SI' F Priv.nac. 12186 Com.varejista
41 CIA. PAULlS I A FOIIÇA E LUZ SI' A Púb.esL 121116 Efelricidade
42 SAWHI TE MAII riNS RJ A Estrang. 12/86 Oulmictl
43 AHACRUZ CELULOSE S.A. RJ A Priv.nac. 12/86 Cel.e paJ-lel
44 ESSa BRASILEIRA pE THÓLEO SA RJ F Estrang. 12/86 COIl1. atac.
45 El.ETROBRÁS CENTR. ElÉ'IRS. SA RJ A Púb.fed. 121116 Holding elelr.
46 CIA BRAS. ALUMINIO SI' F Priv.nac. 12/86 Metalurgia
47 CEOAE CIA. FSI . ÁGUAS ESGO TOS RJ F Pllb.esL 12/86 Águaslesg.
48 PORTOBRÁS E.pORTOS BRASIl. SA. RJ F Púb.fed. 121116 Hoiding port.
49 S.pAULO ALpAHGATAS S.A. SI' A Priv.nac. 12/86 Ves!. calç. tec.
50 DOW OUIMICA S.A. SI' f Estrang. 12/86 Oulmica

r ontc. Conjuntura Econômica. volume 41 . nli:' 9 - p.42

708

OEFICIT PÚBLICO: UM NÚ NA ECONOMIA (';;-5';0)

Conceitualmente, déficit é o resultado negativo de uma operação contábil
entre receitas e despesas. Isto é, há déficit quando o montante das despesas su-
pera o da receita. Esta definição simples é válida tanto para agentes privados
quanto públicos. Entretanto, quando se fala em "déficit público" a questão é
mais complexa, principalmente quando se trata de cobrir o déficit. Isso porque o
setor privado dispõe de recursos limitados para a cobertura de sua diferença
contábil, já o setor público, não.

De fato, existem várias formas de se financiar o déficit público: emissão de
títulos de curto e longo prazos com juros variáveis, aumento das dívidas interna
e externa, elevação da carga tributária, privatização de empresas estatais, corte
de gastos, emissão de moeda. Todas essas medidas podem ser tomadas isolada
ou conjuntamente, pois, a forma de se atacar o déficit decorre da avaliação que
se faz da sua própria natureza.

Como a questão se apresenta no Brasil? Quais forma as medidas tomadas
para se "fechar" a contabilidade do país? Quais foram suas conseqüências? É a
privatização uma ou a solução para o déficit?

Aproximar-se dessas questões, tentando fornecer uma visão ordenada é
que se tentará neste trabalho. A proposta será muito mais no sentido de subsi-
diar a compreensão do problema do que apresentar ou esposar soluções.

No Brasil, a questão do déficit é antiga e está íntima e visceralmente ligada
à dívida externa. A situação agravou-se a partir de 82 com o corte dos financia-
mentos externos, passando a envolver 3 grandes questões:

a) Como conseguir divisas para rolar a dívida externa;
b) Como conseguir uma poupança interna equivalente àquelas divisas;
c) Como transferir as divisas do setor privador exportador para quem tinha

ou tem que pagar a dívida - o Governo.

O problema se tornou mais agudo à medida que se intensificou o processo
de estatização da dívida externa brasileira - fato curioso numa época de desesta-
tização interna de empresas. Em meados da década de 70, por exemplo, a dívida
externa de responsabilidade do Governo era de 50% do total e hoje é mais de
80%.

Em verdade, o processo de estatização da dívida externa foi revigorado a
partir de 79, com a explosão das taxas de juros internacionais e a condução im-
previsível da política cambial. Além disto, o setor privado aproveitou-se do novo
quadro de incertezas e da existência de mecanismos legais para transferir par-
cela da dívida externa de sua responsabilidade para o setor público. Conse-
qüentemente, o setor privado tornou-se superavitário, em virtude da estatização
da divida, nas relações exteriores.

Assim se por um lado, o rigoroso processo de ajustamento do setor públi-
co brasileiro após 79, reafirmado em 83 com os acordos firmados com O FMI,
equilibrou, operacionalmente, as receitas e despesas públicas globais, por outro,
promoveu um crescente desequilíbrio financeiro do Estado, que implicou dis-
puta e transferência maciça de recursos para o setor privado. Tal processo de-
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monstra que, na realidade, o déficit público brasileiro é de natureza financeira e
estrutural e que não será solucionado, simplesmente, com o al,lmento de im-
postos e corte de despesas.

A estratégia encontrada pelo Governo foi a de gerar s~ldos comerciais e,
daí, poupança interna que viabilizasse a transferência dos recursos de que ne-
cessitava. Só que foram tomadas medidas que provocaram altas taxas inflacio-
nárias, recessão e desemprego.

Para ser mais claro, basicamente o que ocorre é que o Governo toma di-
nheiro emprestado no mercado interno, hoje, a juros de 25% reais ao ano; com
esse dinheiro, compra dólêlres do setor exportador e os transfere para o exterior.
Com isso o Governo se endivida para pagar os juros da dívida externa e para
rolar a dívida externa, num processo de bola de neve. Entretanto, a expansão
das dívidas interna e externa encontra limites no mercado financeiro do país. O
aumento da dívida interna retira, do setor privado e dos consumidores, recursos
financeiros, em troca de maior rentabilidade dos ativos financeiros disponíveis,
ou seja, é mais interessante comprar títulos do que produzir e comprar bens. O
crescimento da dívida interna eleva as taxas de juros. Desse modo, os consumi-
dores e o setor produtivo adiam suas compras e o aumento de produção e apli-
cam seus recursos no mercado financeiro (é a famosa "ciranda financeira"). Isso
leva, num segundo momento, à redução do nível do produto nacional e aos de-
semprego. Financiar o déficit com recursos externos, quando o nível do endivi-
damento é excessivo, provoca aumento da oferta de moeda, podendo causar in-
flação. Para se evitar o excesso de moeda, emitem-se títulos da dívida pública, o
que leva, também, ao aumento da taxa de juros.

Pode-se verificar, então, que a estrutura financeira do déficit do país é o
freio no crescimento. Nos últimos dez anos, o Brasil cresceu a uma taxa média
de 4,3% ao ano, enquanto a taxa média dos juros da dívida externa, a Iibor, foi
de 9% ao ano. O custo meio da dívida interna - juros e deságio - foi muito supe-
rior aos juros internacionais.

A relação dívida externa/exportação, que se manteve em nível aceitável no
período 75180 ( em torno de US$ 2,5 - significando que, para cada dólar expor-
tado, o país tinha US$ 2,5 de dívida!. passa para US$ 5,0 entre 1980/87, o que
demonstra que o país vive um seríssimo arrocho financeiro ou que virtualmente
está quebrado, já que, para cada dólar exportado, tem US$ 5,0 de dívida.

A situação do déficit é tão grave que, mesmo dentro do próprio Governo,
já se ouvem opinões, como a do técnico do Departamento Econômico do Banco
Central, Hélio César Bontempo: "o incremento dos encargos financeiros nos or-
çamentos do Governo Federal e o esgotamento das fontes de financiamento do
setor público sinalizam uma situação pré-falimentar das finanças públicas".(1)

Em outras palavras, o excesso de endividamento originou toda uma se-
qüência de fatores negativos, como, por exemplo, a ineficiência das empresas
estatais, motivida pela alta taxa de envidamento incompatível com suas taxas de
geração de lucro, desequilibrando seus orçamentos.

Outras alternativas de combate ao déficit vêm sendo utilizadas pelo Go-
verno: produzir superávit no orçamento, via corte de salários, investimentos,
gastos, custeio, elevação de impostos, emissão de moeda e privatização de em-
presas. Porém, os resultados dessa política têm sido desastrosos. O governo diz
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que as despesas com juros são incomprimíveis e resta, então, reduzir os inves-
timentos e salários, pois a renda disponível para fazer esses pagamentos já está
comprometida com transferências e juros.

Alguns economias colocam que o corte dos encargos financeiros da dívida
tem repercussão a nível de poupança e especulação financeira, enquan.to os
cortes nos investimentos e salários têm repercussões muito mais amplas na
economia, como a recessão e o desemprego. Para eles, a solução do déficit pú-
blico deveria iniciar-se pela redução do nível de endividamento interno e externo
do país. Todavia, enquanto não se consegue reduzir o estoque dessas duas dívi-
das, poder-se-ia tentar congelar seu crescimento e, ao mesmo tempo, alongar o
perfil de vencimento.

Se, por exemplo, atualmente o déficit fosse reduzido a 3,1% do PIB, nível
considerado "administratável" pelo governo e economistas das mais diversas
correntes, alguns benefícios Já se fariam sentir. Algumas medidas foram pro-
postas pelo economista Ernesto Lozardo da FGV - Fundação Getúlio Vargas -
eliminar todos os subsídios e incentivos fiscais, congelar o crescimento do esto-
que físico da dívida interna, suspender, temporariamente, a política de sanea-
mento financeiro dos bancos estaduais deficitários e reduzir o tamanho da "má-
quina" do Estado, privatizando e eliminando empresas estatais sem expressão
econômica.(2)

Já para o economista Fabrício A. de Oliveira, da Fundação João Pinhei-
ro, (3) sem a redução dos juros o componente que alimenta o crescimento da
dívida interna e nutre o processo inflacionário - e a renegociação em bases rea-
listas da dívida interna e externa, não há solução à vista para o problema. O de-
senquilíbrio financeiro do setor público não será corrigido, por mais austera que
seja a política fiscal. E a questão do "déficit público" continuará como a arma
brandida pelos adversários da presença do Estado na economia (em geral, os
representantes da "iniciativa privada"), para denunciar seus malefícios, oblite-
rando o fato de que foram estes mesmos agentes privados e o Estado que con-
duziram o país a essa situação, para dela se beneficiarem.

O tema do déficit público é complexo e envolve, como tentamos demons-
trar, diversas dimensões. O importante, porém, é se ter em mente que a tomada
de medidas isoladas como a privatízação, não conduzirá a uma solução do pro-
blema. Nesse sentido, pode-se ver como de natureza muito mais ideológica as
propostas que condicionam, pura e simplesmente, a resolução do déficit à ne-
cessidade da privatização.

1 IN: Folha de São Paulo. 28/02/88. p. A-37.
2 IN: Folha de São Paulo. 03/05/88, p.3.
3 Fabrfcio Augusto de Oliveira - "A questão do déficit público". IN: Análise e Conjun-

tura, V. 1. N. 1. jan/abr 1986. Fundação João Pinheiro. BHTE.
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