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Dados do Banco Central (BC) sobre a dívida pública federal em abril mostram que a dívida do 
setor público com os bancos quase triplicou desde o final de 2009. O endividamento do 
governo central com o sistema bancário passou de R$ 2,219 bilhões em dezembro de 2009 
para R$ 5,794 bilhões em abril deste ano, alta de 161,11%. Na comparação com dezembro de 
2010 (saldo de R$ 4,357 bilhões), o endividamento federal avançou 32% até o quarto mês de 
2011. Somado com as dívidas bancárias de estados, municípios e estatais, o valor alcança R$ 
32,069 bilhões neste ano. 
 
Com relação ao Produto Interno Bruto (PIB), a dívida bancária do governo central registrou 
uma ligeira alta do final de 2009 para abril deste ano, ao passar de 0,1% para 0,2% do PIB. 
 
O professor da Anhembi Morumbi Marcello Gonella comenta que esse crescimento acontece 
pelo momento econômico que o País vive somado ao fato do governo economizar ou não os 
gastos públicos. "O governo sempre vai precisar vender títulos para financiar sua dívida. Como 
em 2010, governo do Luiz Inácio Lula da Silva, houve um grande salto nas despesas públicas, 
principalmente empenhadas em obras que envolvem o PAC 1 [primeira fase do Programa de 
Aceleração do Crescimento] e o PAC 2 [segunda fase], a Dilma [Rousseff, presidente da 
República] não está conseguindo reduzir os gastos correntes. Assim, a dívida bancária tende a 
aumentar no decorrer deste ano", explica. 
 
A professora da ESPMCristina Helena Pinto de Mello tem outra interpretação. Ela diz que pode 
ser que essa dívida tenha crescido pelo fato de que unidades da federação, por não ter 
previsão  orçamentária para alguns gastos, tome empréstimos de bancos para compensações. 
"Uma hipótese que faz sentido é que uma universidade, por exemplo, precise construir um 
prédio e não tenha orçamento para isso. Ao tomar empréstimo de bancos ela consegue 
executar a obra", comenta. 
 
Para Gonella, com a despesa de R$ 200 bilhões anuais com pagamento de juros e com o 
governo gastando mais que arrecada, não há horizonte para que essa dependência de 
financiamento dos bancos desacelere. "O único jeito é o governo cortar realmente os gastos. E 
não dizer que vai cortar R$ 50 bilhões e criar um programa que vai ter investimentos anuais 
de R$ 20 bilhões", critica ele, ao se referir ao novo programa para erradicação da miséria. 
 
Ainda segundo o professor da Anhembi, os mais beneficiados com a rentabilidade dos títulos 
em média baseada na taxa básica de juros (Selic), que está a 12,25% - são os grandes 
bancos, que tem ativos para comprar os papéis públicos. "E quem paga essa conta somos nós, 
que aplicamos nesses bancos", afirma. 
 
Setor público 
 
Assim como o governo central, os governos estaduais também registraram aumento em seu 
endividamento com bancos. Em termos percentuais, a alta não foi tão expressiva  quanto a 
dívida federal, mas o montante de que os estados devem às instituições financeiras é superior 
aos demais componentes do setor público consolidado. De acordo com o último relatório do 
Banco Central, a dívida bancária dos estados avançou 52%, ao passar de R$ 12,546 bilhões, 
em dezembro de 2009, para R$ 19,123 bilhões até abril deste ano. Na comparação de 2009 
neste ano até o quarto mês, a alta foi menos expressiva (1,01%, de R$ 18,932 bilhões). 
 
Da mesma forma, o endividamento dos governos municipais com bancos expandiu 10,57% de 
2009 para este primeiro quadrimestre de 2011 (de R$ 6,460 bilhões para R$ 7,143 bilhões). 
De 2010 até abril deste ano, a dívida cresceu 3% (de R$ 6,935 bilhões). Com relação às 
estatais, o endividamento bancário subiu 12,5% de 2009 para o saldo de 2011 até abril, ao 
passar de R$ 8 milhões para R$ 9 milhões - não houve crescimento de 2010 para 2011, 
segundo os dados do BC. 
 
Dívida líquida 



A dívida líquida do setor público atingiu R$ 1,518 trilhão (39,8% do PIB) em abril, de modo a 
reduzir em 0,1 ponto percentual do PIB em relação ao mês anterior, evolução influenciada, 
segundo o Banco Central, pelo superávit primário e pelo crescimento do PIB corrente. 
 
No ano até abril, a relação dívida líquida e PIB recuou em 0,3  ponto percentual do PIB. As 
influências para a queda vieram do superávit primário acumulado no ano (R$ 57,3 bilhões ou 
4,54% do PIB), que contribuiu com 1,5 ponto percentual para a redução; pelo efeito do 
crescimento do PIB corrente; e a variação na paridade da cesta de moedas que compõem a 
dívida externa líquida. 
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