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O ENIGMA DODÉFICITPÜBLICO

Na discussão em torno do défict público brasileiro, o que não
falta são dúvidas. Sua magnitude, sua natureza, a forma de enfrentá-
-lo - tudo é objeto de polêmica, e dela não escapam sequer os Minis-
tros do novo Governo. Basta ver que as próprias autoridades monetá-
rias não conseguem precisar, com exatidão, o tamanho do déficit, a
ponto de admitirem, como fez recentemente o Ministro do Planejamen-
to, que o Governo não dispõe de controle preciso sobre seus núme-
ros. O único ponto em que todos concordam é o de que o déficit já
ultrapassou todos os limites toleráveis e que a sua contenção é medi-
da de extrema necessidade para o país.

A polêmica sobre déficit público tomou vulto no fim da década
de 1970, ocasião em que o Governo passou a responsabilizá-lo pelo
crescimento da inflação. Logo se levantou o problema de o país não
possuir um orçamento unificado e, sim, dois orçamentos: o fiscal,
aprovado pelo Congresso, com a previsão da receita tributária e dos
gastos do Tesouro; e o monetário, que estipula os gastos das autorida-
des monetárias. Com a elaboração, a partir de 1979, de um terceiro
orçamento (o das estatais) pela SEST (Secretaria Especial de Contro-
le das Empresas Estatais), a situação certamente não ficou mais sim-
ples.

Algumas tentativas de consolidação dos orçamentos foram fei-
tas, mas todas esbarraram em problemas metodológicos. A partir da
terceira Carta de Intenções ao FMI, em 1983, modificou-se o cálculo
do déficit fiscal, excluindo-se de suas contas as correções monetária e
cambial da dívida. Este critério, no entanto, revelou-se insatisfatório,
porque subestimava o valor real do déficit, uma vez que excluía os
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encargos de juros e desvalorização cambial assumidos pelo Banco
Central.

Em maio deste ano, o Ministro da Fazenda, numa tentativa de
clarear a questão, apresentou ao Congresso o valor estimado do défi-
cit público para 1985: Cr$ 84,6 trilhões, ou 6% do PIB. Para chegar a
esses números, trabalhou com uma expectativa de inflação de 200%,
estimando a Receita do Tesouro em Cr$ 121 trilhões e a despesa em
Cr$ 125,9 trilhões. Desta forma, o déficit fiscal atingiria os Cr$ 4,9
trilhões.

O orçamento monetário, por sua vez, apresenta déficit de
Cr$ 80,2 trilhões (Cr$ 8,2 trilhões de receita versus Cr$ 88,2 tri-
lhões de dispêndio). Nestas contas, 66% do déficit total estimado cor-
respondem a encargos financeiros.

Todos esses números, é bom lembrar, dependem do comporta-
mento da inflação: se esta ultrapassar os 200% previstos, o déficit au-
mentará.

O componente financeiro, nas contas apresentadas, é crucial. O
pagamento anual dos juros da dívida (externa e interna) do Governo
ultrapassa Cr$ 91 trilhões. No final de abril, a dívida pública interna
global atingiu Cr$ 151,68 trilhões, registrando crescimento de 310,9%
em doze meses e um índice mensal de 14%, contra 7,2% de inflação.
Nestes números já se percebe o impacto do novo critério adotado pe-
lo Governo para a correção monetária.

É na discussão sobre dívida pública e déficit que surge a polê-
mica quanto à forma de se atacar o problema.

Para alguns economistas, entre os quais se incluem os do FMI,
a dívida pública é resultdo do déficit e o problema se resolve com
cortes de gastos do Governo, elevaçáo da carga tributária, rolagem da
dívida e austeridade monetária. Nesta corrente, prevalece o ponto de
vista que localiza, na raiz do déficit, a expansão do Estado-empresá-
rio e sua política de subsídios. As atividades estatais teriam aumenta-
do a necessidade de financiamento do setor público, que, para tanto,
emite títulos. Estes, para serem atraentes, têm que ser bem remune-
rados, o que, simultaneamente, eleva os juros e subtrai ao setor priva-
do uma grossa fatia da poupança disponível para investimento. As-
sim, o gasto público, além de favorecer a inflação, provocaria, entre
outros efeitos, o debilitamento do setor privado.

Essa corrente defende, obviamente, a reduçâ'o do peso do Es-
tado na economia, ao mesmo tempo em que rejeita políticas que im-
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pliquem a revisão dos encargos financeiros internos e externos, Prova
de sua força dentro do Governo são, de um lado, a decisão oficial de
cortar o dispêndio global das estatais em Cr$ 23 trilhões e, de outro,
as medidas de privatização das estatais tomadas recentemente pela
SEPLAN, que, revigorando o programa de desestatização iniciado
com o decreto 86.215, de 1981, pretende devolver à iniciativa priva-
da, até 1986,  cerca de 140 empresas.

Para outra corrente de economistas, o principal problema da
economia brasileira não estaria no déficit, mas na dívida pública (in-
terna e externa). O déficit público seria resultado da dívida: de 1977
a 1983, apenas 5% do crescimento da dívida interna corresponderam
à provisão de recursos para encargos não cobertos pelo orçamento.
As parcelas do orçamento de 1985 atribuídas a Educação e Cultura,
Assistência e Previdência, Saúde e Saneamento, por exemplo, alcan-
çam apenas 4,3% do total de dispêndios. O grosso dos recursos será
absorvido por correção monetária e cambial, descontos, deságios, co-
missões e pagamentos de títulos. Ou seja, a dívida estaria crescendo
muito mais em função da sua própria administração do que para
equilibrar o orçamento. Na verdade, o giro da dívida interna e os en-
cargos gerados pelos mecanismos de rolagem da dívida externa é que
estariam provocando o estrangulamento do setor público.

Essa corrente defende, por isso, uma política heterodoxa de
combate ao déficit, privilegiando a queda dos juros internos, corte se-
letivo dos gastos públicos e exparsão da carga tributária, sem ônus pa-
ra o setor produtivo. A nível externo, propõe a renegociação da dívi-
da em termos que não comprometam a soberania do país.

O que se percebe, afinal, nesse debate sobre déficit público, é
que cada proposta de redução dos gastos, ampliação das receitas e ad-
ministração do endividamento implica (des) favorecer diferentes se-
tores sociais, que tentam redefinir as fronteiras entre o público e o
privado. Para além de um entendimento puramente técnico dos pro-
blemas, esse debate remete, na verdade, para à compreensão das al-
ternativas políticas que se oferecem hoje ao país.


