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RESULTADO FISCAL* (CONCEITO PRIMÁRIO),
EM % DO PIB

SITUAÇÃO FISCAL BRASILEIRA

Evolução na última década
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Qual a importância de se obter
o déficit nominal zero nas finan-
ças públicas de um país? Num
momento em que a capacidade
de solvência está longe de ser
considerada um problema no
Brasil, o pagamento da totalida-
de dos juros da dívida pública
funcionaria como um sinaliza-
dor de qualidade na política eco-
nômica implementada. Para es-
pecialistas ouvidos pelo Brasil
Econômico, mais importante
que o superávit nominal em si é
a trajetória da política fiscal pa-
ra chegar ao número “mágico”.

Em São Paulo, durante pales-
tra organizada pela Câmara de
Comércio França-Brasil na últi-
ma sexta-feira, o ministro Gui-
do Mantega disse que um dos
principais desafios para o cresci-
mento de longo prazo é que o
país mantenha uma situação fis-
cal sólida. “O Brasil tem hoje
uma situação das melhores. Há
países com déficit nominal aci-
ma de 4% do Produto Interno
Bruto (PIB), e o Brasil tem uma
projeção de déficit nominal
abaixo de 2% em 2011, com ten-
dência de chegar ao déficit no-
minal zero nos próximos anos.”

Segundo o ministro, o superá-
vit primário consolidado de todo
o setor público entre janeiro e
abril, a ser divulgado amanhã, de-
ve chegar a R$ 60 bilhões - quase
metade da meta de R$ 117,9 bi-
lhões para este ano.

O avanço institucional do
país, com transparência da polí-
tica fiscal e estabelecimento de
metas claras, é o foco da análise
do economista do WestLB, Ro-
berto Padovani. “Todo o avan-
ço ocorrido na política monetá-
ria deveria ocorrer também na
fiscal, com decisões colegiadas,
transparência, metas claras e
penalidades em caso de não
cumprimento. E o déficit nomi-
nal zero é mais um elemento
nesse sentido”, pondera.

Na avaliação do economista
da Tendências Consultoria, Feli-
pe Salto, o conceito nominal
mostra justamente o quanto o
governo ainda está distante do
equilíbrio fiscal. “Quanto mais
o governo gasta, piores são os

resultados e maior a necessida-
de de emissão de dívida. E o pro-
blema é que quanto maior a
pressão do gasto sobre a deman-
da agregada, maior a necessida-
de de juros para conter as pres-
sões inflacionárias”, explica.

De qualquer maneira, avalia
Salto, o déficit nominal zero é
apenas a ponta final de uma es-
tratégia de política fiscal de lon-
go prazo que deve ser benigna.
“O importante é um planeja-
mento qualitativo nas despesas
de pessoal e de custeio, fixando
limites de crescimento que de-
vem ficar sempre abaixo do
PIB. Quanto mais essas linhas fo-
rem reduzidas, mais vai sobrar
espaço para investimentos.”

O professor da FEA/USP He-
ron do Carmo observa que o es-
forço fiscal maior no início de
governo contribui para um con-
forto mais rápido à frente. “À
medida que a relação dívida/
PIB diminui, melhora a gestão,
o controle da inflação, e abre-
se espaço para redução de juros
e da carga tributária.”

Voz dissonante
“O conceito de déficit nominal
zero está ligado à solvência. Na
época em que o Brasil tinha alto
risco-país era mais importante
falar nisso. Mas um país pode ter
um déficit nominal importante e
mesmo assim ter uma dinâmica
de dívida boa”, diz o economista-
chefe da Corretora Convenção,
Fernando Montero.Para um país
que é grau de investimento co-
mo o Brasil, observa o economis-
ta, o custo fiscal não está exata-
mente relacionado aos níveis ob-
tidos de superávit primário ou
de déficit nominal e sim nos efei-
tos dos gastos públicos para o
restante da economia. “A alta ta-
xa de juros é o melhor reflexo
tanto dos altos gastos quanto do
grau de indexação da economia
que ainda é muito grande.” Mon-
tero afirma que o mais importan-
te é a restrição orçamentária, es-
pecialmente em custeio, “por-
que esses gastos atrapalham.
Neste ano, vimos pela primeira
vez uma restrição auto-imposta
pelo governo. Caiu a ficha de
que exageraram na política anti-
cíclica e estão segurando gas-
tos.” (leia mais ao lado). ■

Agora estamos muito
bem do ponto de
vista fiscal, e a
tendência é de déficit
nominal zero nos
próximos anos

Guido Mantega,
ministro da Fazenda

DÉFICITNOMINAL

Déficitnominal zero
indicaequilíbrio fiscal
Para analistas ouvidos pelo Brasil Econômico, mais importante que o indicador é
se estabelecer uma trajetória benigna com restrição orçamentária no longo prazo

BRASIL

2%
do Produto Interno Bruto (PIB) é
a estimativa do Ministério da
Fazenda para o déficit nominal
brasileiro em 2011 - percentual
considerado baixo para os
padrões mundiais, onde a média
varia em torno de 4%.

SUPERÁVIT FISCAL

R$ 118 bi
é a estimativa para o superávit
primário do governo central
(União, estados e municípios)
para este ano. Até abril, a
economia para o pagamento dos
juros da dívida pública brasileira
soma R$ 60 bilhões.
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