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Qual a importância do orçamento?

Após 35 anos de crescimento rápido, país deve reduzir o ritmo. Por Martin Wolf

“O BC não se
sujeita a
qualquer tipo
de pressão ”.
Disse o presidente do Banco
Central (BC), Alexandre Tombini,
ao ser questionado a respeito da
interferência da presidente
Dilma Rousseff na política
monetária, durante
apresentação aos senadores.
Tombini reafirmou o
compromisso com a
convergência da inflação para o
centro da meta de 4,5%.

Mansueto Almeida

Executivo vai decidir o
que é prioritário, o
Congresso não exercerá
sua função e as despesas
continuarão crescendoO

Brasil está lista de paí-
ses com um sistema de
planejamento e orça-
mento que, no papel, é

muito próximo ao ideal. Infeliz-
mente, o que está no papel não
corresponde à realidade quando
se analisa a função do orçamento
na definição de gastos prioritá-
rios e controle da despesa.

O processo de planejamento
no Brasil começa com Plano Plu-
rianual (PPA) que estabelece o
conjunto de programas e ações
do governo federal para o perío-
do de quatro anos, iniciando no
segundo ano do governo eleito. É
aqui que se definem as grandes
prioridades da despesa.

Em seguida, todos os anos, a
Lei de Diretrizes Orçamentária
(LDO) orienta a elaboração dos
orçamentos fiscais e da segurida-
de social e de investimento dos
três poderes, definindo os agre-
gados macroeconômicos que se-

rão utilizados nas projeções da
Lei Orçamentária Anual (LOA). A
LDO define também as despesas
obrigatórias que não estarão su-
jeitas a limites de empenho. Por
fim, a LOA é o orçamento anual,
por meio do qual os objetivos e
metas propostas no PPA, segun-
do as diretrizes estabelecidas pe-
la LDO, têm orçamento definido.

Apesar de todo esse ritual no
processo orçamentário brasilei-
ro, há vários problemas na elabo-
ração e execução do orçamento, a
começar pelo parâmetros ma-
croeconômicos utilizados pelo
executivo na sua elaboração. Nes-
te ano, por exemplo, o Congresso
Nacional aprovou uma Lei Orça-
mentária que estima crescimento
real do Produto Interno Bruto
(PIB) de 4,5% e inflação (IPCA) de
4,7%. Esses valores estão muito
abaixo de todas as previsões do
mercado no caso da inflação e
muito acima no do PIB. Assim, a
Lei Orçamentária Anual já nasce
com problemas, uma vez que é
baseada em estimativas de cresci-
mento e inflação irrealistas.

Outro problema típico do nos-
so orçamento é o elevado enges-
samento das despesas, quase to-
das consideradas obrigatórias.
Apesar do orçamento no Brasil
ser apenas autorizativo, na práti-
ca, o governo tem uma margem
de manobra muito pequena para
não executar despesas progra-

madas — apenas 10% do total de
despesa não financeira são consi-
deradas discricionárias. Assim,
quando há a necessidade de cor-
ta gastos, esses cortes recaem so-
bre investimento público e/ou
por meio do atraso de pagamen-
tos de despesas, mesmo nas áreas
de educação e saúde, o que dá
origem a restos a pagar.

Em anos recentes, o saldo de
despesas de um ano fiscal que são
pagas em anos posteriores, os
chamados restos a pagar, toma-
ram uma dimensão tão grande
que hoje se observa a execução de
“orçamentos paralelos”. O saldo
de restos a pagar era de R$ 44 bi-
lhões (10% da despesa primária
do governo federal), em 2007, e
passou para R$ 178 bilhões no
início de 2013 (20% da despesa
primária projetada para 2013).

Além do atraso na aprovação
do orçamento de 2013, ele ainda
sofrerá cortes arbitrários do exe-
cutivo: o contingenciamento. Essa
é uma prática prevista no art. 9o

da Lei Complementar no 101, de
2000, que deveria ocorrer apenas

naqueles anos em que a arrecada-
ção prevista fosse insuficiente pa-
ra fazer face às despesas autoriza-
das e cumprir com a meta do pri-
mário. Mas, no Brasil, essa prática
passou a ser a forma de o executi-
vo equilibrar despesas aprovadas
no Congresso Nacional com a real
capacidade financeira do governo
federal. Um debate que deveria
ocorrer no Congresso, equilibrar
receitas previstas com as despesas
planejadas, passa a ser decidido
por burocratas (via contingencia-
mento) que não têm legitimidade
para exercer essa tarefa.

Adicionalmente, o contingen-
ciamento de despesas autorizadas
e sua posterior liberação no final
do ano, agrava o problema dos res-
tos a pagar. Em 2013, o orçamento
do investimento (sem estatais)
aprovado foi de R$ 86,3 bilhões,
que somado a R$ 72 bilhões de res-
tos a pagar inscritos para investi-
mento, totaliza R$ 158,3 bilhões
para investimento este ano. Como
tem sido o padrão dos últimos
anos, menos de 40% desse valor se-
rá executado (pago) porque não
há espaço fiscal.

Além das despesas de investi-
mento, o orçamento de 2013 re-
pete o padrão de orçamentos an-
teriores no qual se destaca o ele-
vado gasto com funções tipica-
mente sociais: assistência social,
previdência social, saúde, traba-
lho (seguro desemprego e abono

Nos próximos dez anos, o cres-
cimento da China vai desacele-
rar, provavelmente de forma
acentuada. E isso não é opinião
de forasteiros malignos. É opi-
nião do governo chinês. A inter-
rogação é se isso acontecerá de
maneira suave ou abrupta. Dessa
resposta depende não apenas o
futuro da própria China como o
de boa parte do mundo.

O pensamento oficial chinês foi
revelado no Fórum de Desenvolvi-
mento da China realizado no mês
passado e organizado pelo Centro
de Pesquisa em Desenvolvimento
do Conselho de Estado. Entre os es-
tudos que subsidiaram o encontro
havia um preparado por econo-
mistas do centro, intitulado “Pers -
pectiva de dez anos: queda da taxa
de crescimento potencial e início
de uma nova fase de crescimento”.
Sua premissa é a de que o cresci-
mento da China vai desacelerar a
partir dos mais de 10% ao ano de
2000 a 2010 para 6,5% entre 2018 e
2022. Uma queda dessas propor-
ções é coerente com a desacelera-
ção observada desde o segundo
trimestre de 2010.

Os autores destacam dois possí-
veis motivos para o recuo: ou a Chi-
na caiu na “armadilha da renda
m é d i a” da industrialização aborta-
da ou está realizando o “pouso na-
tural” que ocorre quando uma eco-
nomia começa a alcançar as econo-
mias avançadas. Este último cená-
rio ocorreu no Japão na década de
1970 e na Coreia do Sul na década
de 1990. O argumento do centro de
pesquisa é que, após 35 anos de
crescimento de 10%, o fenômeno fi-
nalmente acontecerá na China.

O potencial para investimentos
em infraestrutura “contraiu osten-
s i v a m e n t e”, com sua participação
nos investimentos em ativos fixos
tendo caído de 30% para 20% nos
últimos dez anos. Em segundo lu-
gar, os retornos sobre os ativos re-
cuaram e o excedente de capacida-
de disparou. A “relação capital e
produção adicional” — um indica-
dor do crescimento gerado por de-
terminado nível de investimento
— alcançou 4,6 em 2011, o mais
elevado desde 1992. A China tem
tido menor eficiência do capital,
ou menor retorno marginal do in-
vestimento. Em terceiro lugar, o
crescimento da oferta de mão de
obra caiu significativamente. Em
quarto lugar, a urbanização ainda
está em expansão, mas a um ritmo
cada vez mais desacelerado. Final-
mente, crescem os riscos no finan-
ciamento a governos regionais e
ao setor imobiliário.

Essa combinação de motivos é
suficiente, argumentam os auto-

salarial) e educação. Essas cinco
funções no orçamento de 2013,
somam R$ 709 bilhões, um cres-
cimento de R$ 73,8 bilhões (12%)
em relação ao valor efetivamente
gasto (pago) com essas funções
no ano passado (R$ 635,3 bi-
lhões). É claro que parte do inves-
timento em educação e saúde
não sairá do papel, e alguns gas-
tos com saúde e educação serão
postergados, dando origem a
restos a pagar. Quanto de fato es-
se volume de recursos se trans-
formará em oferta de serviços pa-
ra o cidadão ou na sua melhoria é
algo que não sabemos.

O Congresso Nacional apro-
vou com atraso de três meses o
orçamento de 2013. Ninguém
sentiu sua falta. Se o orçamento
continuar sendo meramente
uma peça decorativa, o Executi-
vo, via contingenciamento, con-
tinuará decidindo o que é priori-
tário, o Congresso Nacional con-
tinuará não exercendo plena-
mente sua função constitucional
e as despesa públicas continua-
rão crescendo. Nesse contexto, é
difícil acreditar que haverá uma
redução significativa da carga
tributária e uma melhoria na
qualidade do gasto público.

Mansueto Almeida - é pesquisador do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea). A opinião expressa é a do autor e
não reflete o ponto de vista do instituto.

res, para indicar que teve início
uma transição para um crescimen-
to mais lento. Para analisar as pers-
pectivas com maior rigor, os auto-
res empregam um modelo econô-
mico. O resultado mais impressio-
nante a que chegam é a reversão de
tendências há muito arraigadas. O
investimento fixo aumentou para
49% do Produto Interno Bruto
(PIB) em 2011. Mas a previsão ago-
ra é de que vai cair para 42% em
2022. Por seu lado, a participação
do consumo no PIB deverá se ele-
var de 48% para 56% em 2022. Mais
uma vez, a contribuição da indús-
tria cairá, segundo o prognóstico,
de 45% para 40% do PIB, enquanto
a parcela devida aos serviços salta-
rá de 45% para 55%. A economia se-
rá puxada pelo consumo, em vez
dos investimentos. Na ponta da
oferta, o principal impulsionador
da queda do crescimento será o co-
lapso do aumento do estoque de
capital, em vista da menor expan-
são do investimento.

A tese de que uma desacelera-
ção do crescimento dessa magni-
tude é iminente é bastante plausí-
vel. Mas pode-se contrapor um
ponto de vista mais otimista. Se-
gundo dados do centro privado de
análise e pesquisa americano Con-
ference Board, o Produto Interno
Bruto (PIB) per capita da China
(por paridade do poder de com-
pra) é o mesmo que o vigente no
Japão em 1966 e na Coreia do Sul
em 1988. Esses países tinham na
época entre sete e nove anos de
crescimento superacelerado pela
frente, respectivamente. Em rela-

ção aos níveis vigentes nos EUA
(outro indicador do potencial de
encurtamento de distância em re-
lação às economias avançadas), a
China está onde o Japão estava em
1950 e a Coreia do Sul em 1982. Is-
so sugere um potencial de cresci-
mento ainda maior. O PIB per capi-
ta da China equivale a pouco mais
de 20% dos níveis dos EUA.

Há também, no entanto, argu-
mentos contra essa visão otimista.
A China é uma ordem de grandeza
maior até que o Japão. Suas opor-
tunidades, especialmente na eco-
nomia mundial, devem ser relati-
vamente menores. Além disso, co-
mo afirmou frequentemente o
ex-premiê Wen Jiabao, o cresci-
mento tem sido “d e s e q u i l i b r a d o,
descoordenado e insustentável”.
Isso é verdadeiro, sob uma série de
aspectos. Mas o mais significativo é
a dependência dos investimentos,
não apenas como fonte de capaci-
dade adicional, mas como fonte de
demanda. Taxas de investimento
sistematicamente crescentes não
são sustentáveis, uma vez que os
retornos dependem, em última
instância, de consumo adicional.

É aí que desponta um ponto de
vista muito mais pessimista. Como
demonstrou a experiência do Ja-
pão, administrar uma guinada a
partir de uma economia de alto in-
vestimento e alto crescimento pa-
ra uma economia de investimento
e crescimento mais baixos é tarefa
muito espinhosa. Posso vislum-
brar pelo menos três riscos.

Em primeiro lugar, se o cresci-
mento previsto cair de mais de

10 para, digamos, 6%, a taxa de in-
vestimento de capital produtivo
necessária vai despencar: sob um
índice constante de eficiência de
capital, a queda será de 50% para,
digamos, 30% do PIB. Se for rápido,
um declínio dessas proporções le-
vará, por si só, a uma depressão.

Em segundo lugar, um grande
salto do crédito andou de mãos
dadas com a dependência de imó-
veis e outros investimentos de re-
torno marginal decrescente. Em
parte por esse motivo, a redução
do crescimento tende a implicar
uma elevação das dívidas não qui-
tadas, especialmente sobre os in-
vestimentos feitos na suposição de
que o crescimento do passado
prosseguiria. A fragilidade do sis-
tema financeiro poderá aumentar
de forma muito significativa.

Em terceiro lugar, já que há pou-
cos motivos para prever uma que-
da na taxa de poupança das famí-
lias, sustentar a vislumbrada alta
do consumo, em relação ao inves-
timento, exige uma mudança de
direção correspondente da renda
em direção às famílias e afastan-
do-se das empresas, entre as quais
as estatais. Isso pode acontecer: a
crescente escassez de mão de obra
e uma mudança rumo a taxas de
juros mais elevadas pode gerar es-
se fenômeno sem grandes percal-
ços. Mas, mesmo assim, há tam-
bém o claro risco de que a queda
resultante dos lucros possa acele-
rar o colapso dos investimentos.

O plano do governo, natural-
mente, é promover suavemente a
transição para uma economia mais
equilibrada e de crescimento mais
lento. Isso está longe de ser impos-
sível. O governo dispõe de todos os
instrumentos de que precisa. Além
disso, a economia continua tendo
muito potencial. Mas administrar a
queda da taxa de crescimento sem
um colapso do investimento e uma
turbulência financeira é muito
mais difícil do que sugere qualquer
modelo de equilíbrio geral.

É fácil pensar em economias
que há muito mostravam um de-
sempenho superlativo mas não
conseguiram gerir a inevitável de-
saceleração. O Japão é um exem-
plo. A China pode evitar esse desti-
no, em parte por ter ainda tama-
nho potencial de crescimento. Mas
a probabilidade de ocorrerem aci-
dentes é alta. Eu não esperaria que
a ascensão da China parasse com-
pletamente. Mas o próximo perío-
do de dez anos pode ser muito
mais turbulento do que o último.
(Tradução de Rachel Warszawski)

Martin Wolf é editor e principal
comentarista econômico do FT.

Cartas de
Le i to re s

Por que a China pode desacelerar

Frase do dia

B urocracia
Depois de esperar dias ou meses
para serem carregados, os navios
brasileiros podem ser impedidos
de descarregar nos portos de
destino (Va l o r , 2/4, página A16).
Isso porque uma burocracia in-
compreensível da administração
federal ainda não remeteu ao
Congresso um projeto de apro-
vação de regras internacionais
inibitórias da emissão de po-
luentes pelos navios, e a Marinha
brasileira não expede certifica-
dos que devem liberar as embar-
cações. A norma internacional
deve ser necessariamente obser-
vada pelo Brasil e a aprovação in-
terna não passa de mera formali-
dade. Desde janeiro estamos em
mora. É algo como trafegar num
veículo sem certificado. As estra-
das congestionadas, dezenas de
navios esperando até meses para
serem carregados, realizar suas
longas viagens e depois serem
barrados por conta da inépcia
jurídica do governo federal, for-
ma um quadro absurdo.
Amadeu R. Garrido de Paula
amadeugarridoadv@uol.com.br

A nv i s a
A resolução RDC 17/2013 da An-
visa, publicada segunda-feira,
instituiu o processo eletrônico
de pedido de renovação de auto-
rização de funcionamento (AFE)
e autorização especial (AE) para
farmácias e drogarias. Agora o
processo é realizado exclusiva-
mente pelo sistema de peticio-
namento eletrônico da Anvisa,
diminuindo prazos de tramita-
ção. Esta medida permite a reno-
vação automática das AFE e AE
desde que os pedidos tenham si-
do encaminhados dentro dos
prazos definidos na RDC. Não
houve nenhuma alteração no ti-
po de produto que o varejo far-
macêutico pode comercializar,
diferentemente do publicado
ontem pelo Va l o r , na página B5.
Dirceu Barbano
Diretor-presidente da Anvisa

Nota da redação
O Valor lamenta que a Anvisa

não tenha atendido o pedido de
explicação da reportagem, que
buscava esclarecer o conteúdo
da resolução divulgada no Diá-
rio Oficial da União.

D e s o n e ra ç ã o
O governo vai deixar de arreca-
dar cerca de R$ 2 bilhões com a
desoneração dos impostos das
montadoras de automóveis. Jus-
to elas, as empresas que mais lu-
cram no mundo e continuam
fornecendo carroças: 10% no
Brasil, 5% nos EUA, 3% no Méxi-
co. No entanto desoneraram a
cesta básica apenas na boca do
caixa dos supermercados, sem
estenderem o benefício aos
plantadores, cooperativas, inter-
mediários e atacadistas. Como a
cesta básica para os consumido-
res comuns não caiu por este
motivo, daqui a pouco quem
sabe estaremos comendo o pre-
ço de um carro. Mas a preocupa-
ção é com o desemprego dos
metalúrgicos, não com o lucro
acima da média mundial das
montadoras.
Beatriz Campos
beatriz.campos @uol.com.br

Ou Pequim caiu na
armadilha da renda
média da
i n d u st r i a l i z a ç ã o
abortada ou está
realizando o pouso
natural que ocorre
quando uma economia
começa a alcançar as
mais avançadas, como
aconteceu com o Japão
e a Coreia do Sul

Opinião

Correspondências para
Av. Francisco Matarazzo, 1.500 -
Torre New York - CEP 05001-100 -
Água Branca - SP ou para
cartas@valor.com.br, com nome,
endereço e telefone. Os textos
poderão ser editados.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A15.




