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DOISTIPOS:Emsuaestratégiapara
melhoraraavaliaçãodoBrasilpe-
lasagênciasinternacionaisdeclas-
sificaçãoderisco,oTesouroNacio-
naldivulgouontemumnovocálcu-
loparaoprazomédiodevencimen-
todospapéisdadívidapública.O
Brasilusaumametodologiadife-
rentedaaplicadapelamaioriados
países.Utilizandoesseoutrotipo
decálculo,oTesouroconstatou
queoprazomédiosubiriade27,4
mesespara40,5meses.Doponto
devistadosanalistas,quantomais
longooprazodadívida,melhor–
indicaqueaspessoasconfiamno
governoosuficienteparafazerem
investimentosdelongoprazo,ou
seja,oriscodecaloteémenor.Téc-
nicosdisseramqueoTesouronão
pretendemudarsuametodologia,
apesardeelamostrarumprazo
maiscurto.Aidéiaédivulgaros
doiscálculos.Issofoifeitoporque,

naavaliaçãodaequipeeconômica,
aoutilizarocálculomaisconserva-
dor,oBrasilestavalevandodes-
vantagemnacomparaçãocom
outrospaíses.Oprazomédioda
dívidaéumdosprincipaisdados
analisadospelasagênciasderisco.
Emcomunicadoaumalistadein-
vestidoresinternacionais,oTesou-
roapresentaovalordoprazomé-
diopelasduasmetodologiasefaz
umacomparaçãocomoutrospaí-
ses.Comasegundametodologia,a
menosconservadora,aposiçãodo
Brasilficabemmaisfavorável.O
indicadordadívidabrasileirafica,
porexemplo,àfrentedoMéxico
(37,2meses),Polônia(38,4me-
ses),Filipinas(34,8meses)eTur-
quia(21,6meses).Oqueexplicaa
diferençaentreosdoiscálculosé
queopapelbrasileiropagajuros
proporcionaisacadaseismeses(o
chamadocupom).Pelaformaco-

mooTesourocalcula,cadavenci-
mentodecupomcontacomose
fosseovencimentodeumtítulo
inteiro.Porisso,elesacabambai-
xandooprazomédio.“Écomose
tivéssemosváriostítulosdeseis
mesesnumúnicopapel”,disseum
técnicodogoverno.Segundoele,o
Brasilusaametodologiamaistradi-
cionalporqueelaécapazde“cap-
turar”melhororiscodefinancia-
mentodadívida, jáqueoTesouro
efetivamentetemdefazeresses
desembolsossemestraisdedinhei-
roparaopagamentodocupom.No
documentoaosinvestidores,oTe-
souromostraqueoprazomédiodo
estoquedeR$110,9bilhõesde
NTN-C(corrigidopeloIGP-M)e
NTN-B(corrigidopeloIPCA),pa-
péisquetêmcupomdejuros,sobe
de74,2mesespara146,5,seusa-
daametodologiamaiscomum.●
AdrianaFernandes

Novo cálculo do Tesouro alonga prazo dos títulos

Ajuste fiscal prevê corte da CPMF
Proposta é compensar a queda da contribuição de 0,38% para 0,08% em 2013 com a fixação de limites para o gasto público
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POLÍTICAFISCAL

RibamarOliveira
BRASÍLIA

A proposta de ajuste fiscal de
médioe longoprazosemelabo-
ração pelo governo prevê a re-
dução da alíquota da CPMF a
partir de 2009, até que ela caia
dos atuais 0,38% para 0,08%
em 2013. Para que isso possa
ocorrer sem desequilibrar as
contaspúblicas,ogovernofixa-
rá limites máximos para suas
despesas correntes (que ex-
cluemos investimentoseospa-
gamentos de juros) em 17,5%
do Produto Interno Bruto. Es-
se teto será reduzido em 0,1 %
doPIBaoano, apartirde2008,
ou seja, haverá um corte gra-
dual no gasto público.
Além disso, o plano prevê o

aumento da parcela que oExe-
cutivo pode gastar damaneira
que considerar mais adequa-
da, dentro do orçamento.
Hoje, essa parcela, chama-

daDesvinculaçãodasReceitas
da União (DRU), é de 20%. Ela
subiria para 35%. Esse plano
será apresentado ao presiden-
te Lula na próxima semana.
O ministro do Planejamen-

to,PauloBernardo,quecoman-
da a equipe responsável pela
elaboração da proposta, disse
ontem ao Estado que o objeti-
vodogovernocomoprograma
de ajuste fiscal de médio e lon-
go prazos é abrir espaço para
umaquedamais rápida das ta-
xas de juros e para a retomada
dos investimentoseminfra-es-
trutura.
“Vamos propor um rígido

controle dos gastos públicos
por um período de 5 a 7 anos
que,seaprovadopeloCongres-
so,permitiráaquedasustenta-
da das taxas de juros e a dupli-
caçãodos investimentosemin-
fra-estrutura”, explicou Ber-
nardo.Esteano,oministrodis-

se que o governo espera inves-
tirR$ 11 bilhões. “A idéia é che-
gar aR$ 22 bilhões ao ano”, ob-
servou.

ANTECIPAÇÃO
Seoprogramaforaprovadope-
lo Congresso ainda em 2006, o
governoacreditaqueasexpec-
tativas do mercado em torno
da solvência da dívida pública
e do equilíbrio de longo prazo
das contas públicas melhora-

rão substancialmente. Com is-
so,omercadotenderáaanteci-
par os efeitos do programa, o
que levará à redução das taxas
de juros.
Bernardoacreditaqueaoposi-
çãonãovaicriarobstáculospa-
ra a renovação do mecanismo
da DRU e da CPMF, que ven-
cem em 31 de dezembro de
2007. “A oposição vai ver todo
o sentido nessadiscussão, pois
elaachaquevaiganharapresi-
dência da República nas elei-

ções do ano que vem”, argu-
mentou.“SeoCongressoapro-
var a renovação da DRU e da
CPMF, o próximo presidente
daRepública, qualquer que se-
jaele, ficarálivrenoseuprimei-

ro ano para realizar novas re-
formas. Eu espero que o presi-
dente Lula seja reeleito.”

TETO
O governo quer aproveitar a

proposta de emenda constitu-
cional quevai renovar aDRUe
a CPMF para fazer as altera-
çõesnecessáriasparaconcreti-
zar seu novo programa fiscal
demédio e longo prazos.

Em primeiro lugar, deseja
colocar no texto da Constitui-
çãootetoparaasdespesascor-
rentes da União. A proposta
em discussão prevê que esse
teto será fixado, no primeiro
ano de vigência (2007), em
17,5% do PIB. Esse porcentual
é superior àquele definidopela
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) para 2006, que é de
17% do PIB.
Na verdade, como lembrou

Bernardo, o teto em 2006 não
seráde17%,comoestánaLDO,
mas algo em torno de 17,5% do
PIB porque a arrecadação da
Secretaria da Receita Federal
queultrapassar 16%doPIBse-
rá toda gasta pelo governo, in-
clusive em despesas obrigató-
rias. “O teto de fato no ano que
vem ficará em torno de 17,5%
do PIB”, explicou o ministro.
“O importante na proposta
que vamos apresentar é a re-
gra que prevê que as despesas
correntes serão reduzidas em
0,1% do PIB a partir de 2008”.
O governo decidiu começar

pelaCPMFa reduçãoda carga
tributária, por causa de seus
efeitos negativos sobre o mer-
cado financeiro e sobre os in-
vestimentos, informouominis-
tro do Planejamento.
Alémdisso,Bernardodesta-

couocaráter regressivodo tri-
buto. “Vamos deixar a CPMF
com uma alíquota de apenas
0,08%, como um instrumento
de fiscalização t0ributária e a
receita dessa alíquota conti-
nuará como Fundo deComba-
te à Pobreza”, disse.
A redução da CPMF, a am-

pliação daDRUe a redução do
teto para as despesas corren-
tes precisam ser adotadas, ar-
gumentouBernardo, de forma
coordenada: “É preciso fazer
um movimento sincronizado
paraqueseobtenhaumaequa-
çãodeequilíbrionascontaspú-
blicas”. ●

Aintençãodogoverno
équeamelhoradas
expectativaspermita
aceleraraquedadojuro
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 out. 2005. Economia. p. B9.




