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Gastos públicos e carga tributária estão bem acima da média, segundo relatório da Moody’s. O 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro poderia ser muito mais robusto do que a 
média de 2,2% registrada nos últimos cinco anos. Não fossem pontos de ineficiência da 
economia, o País aproveitaria melhor os bons ventos da cena externa e se expandiria a taxas 
médias que seus pares de mesma classificação de risco obtiveram no período: 4,12%.  
 
As diferenças no tamanho do Estado na economia, por exemplo, tanto com essas economias 
quanto com algumas asiáticas são gritantes. Relatório da agência de classificação de risco 
Moody’s mostra que o nível de despesas públicas no Brasil é bem superior à média daqueles 
com mesmo rating, entre eles Peru, Colômbia, Costa Rica, Bulgária, Egito, Romênia e Vietnã. 
Assim, enquanto o gasto das três esferas brasileiras de governo beira os 40% do PIB os outros 
emergentes registram 28%. Mesmo esse patamar é alto em relação aos países asiáticos, que 
gastam 22% (China), 23% (Coréia), 21% (Taiwan) e 18% (Tailândia).  
 
Essa participação pública é apontada como uma das restrições para elevar os investimentos 
para a casa de 20% do PIB, o que acaba por conter o potencial de crescimento econômico em 
uma faixa entre 3% e 3,5%, segundo estimativas do economista da Convenção Corretora e 
ex-secretário-adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Fernando Montero, que 
recorda  
 
Por que o Brasil não cresce como... 
 
Governo gasta muito e obriga aumento da carga tributária, que já alcança os 40% do PIB. que 
a taxa chinesa chega a 40%, o que possibilita que o País cresça em torno de 9%.  
 
"Mas não existe mágica. Para que o nível de investimento aumente, é preciso que o governo 
reduza sua participação na economia, pois ela não crescerá com essa ocupação do espaço 
disponível para a despesa corrente", afirma, ressaltando que, se a cada vez que houver 
expansão de 4% o Estado crescer 10%, continuaremos assim.  
 
Na sua avaliação, o forte ajuste externo e o mau ajuste fiscal -com base no aumento da carga 
tributária- prensaram o setor privado entre impostos e juros altos, empurrando outros preços 
para desequilíbrio como câmbio, agricultura e salário mínimo.  
 
E a explicação para uma carga de tributos que beira os 40% do produto sufocando o setor 
produtivo está atrelada ao nível de gastos governamentais. Para se financiar, o governo 
precisa arrecadar. É aí que entra outra dife-rença com os seus pares em desenvolvimento. Na 
média daqueles com mesma classificação de risco, a carga tributária fica em 25%. "O nível de 
impostos é extremamente ineficiente, pois impede que empresas consigam atingir o máximo 
de sua produtividade", ressalta Caio Megale, economista da Mauá Investimentos. Para ele, o 
uso desses recursos por parte do Estado reduz os níveis de crédito livre na economia, um 
outro gargalo para o crescimento. Além de ter patamar reduzido (30% ante 50% na média dos 
similares) de recursos para financiamento em relação ao produto nacional, o mercado de 
capitais ainda é incipiente no País para financiar as empresas. "Crédito é intermediação: leva o 
dinheiro de quem poupa a quem aplica na produção".  
 
Megale elenca ainda o baixo grau de abertura da economia brasileira como outra ineficiência 
que impede o maior crescimento. De fato, chegou-se aos 30% do PIB. A corrente de comércio 
-soma do que é exportado e importado- alcançou um montante aproximado de US$ 200 
milhões enquanto o produto estimado está em US$ 650 milhões. "O maior nível de 
importações traz produtos e serviços com qualidade e avanços tecnológicos, o que torna a 
produção mais eficiente", afirma, lembrando que a Tailândia, por exemplo, tem um grau de 
abertura de 140%.  
 
Diante de todos os pontos citados, os juros entrariam apenas como coadjuvante na situação. 
Segundo Megale, as taxas são efetivamente um fator impedidor ao crescimento apenas no 



curto prazo. Mas, no longo, a tendência de crescimento é determinada pelo acúmulo de capital 
e ganho de produtividade. "Não é o juro que muda isso. Política monetária só determina o 
curto prazo".  
 
Os entraves à expansão mais robusta não se atêm ao ambiente macroeconômico. Guilherme 
Loureiro, da equipe de economistas da Tendências Consultoria aponta a necessidade de haver 
reformas que propiciem nova relação trabalhista e menos burocracia. A sua análise é que 
existem muitas restrições que encarecem a contratação e, principalmente, a dispensa de 
empregados.  
 
Segundo o economista, ao deixar o mercado mais "solto" os resultados positivos apareceriam 
prontamente, como o aumento de produtividade, conseqüentemente, maior nível de 
investimentos e redução do desemprego.  
 
Caminho das pedras  
 
A experiência de outros países com problemas estruturais similares ao do Brasil mostra que é 
possível melhorar os indicadores com perseverança do governo.  
 
A Nova Zelândia, por exemplo, tinha na década de 70 um grande número de empresas 
estatais, sistemas de saúde e educação quase integralmente públicos, pesadas políticas 
distributivas e forte transferência de renda para a população. Havia um movimento de 
estagflação com gastos e dívida pública crescentes.  
 
Estudo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) indica que uma série de 
mudanças foram feitas, a começar pela transformação dos ministros em verdadeiros gestores 
públicos com maior controle de gastos e cobrança dos funcionários públicos por maiores 
resultados. Mudou também a forma de apresentação dos números governamentais, 
assemelhando-a a balanços de empresas privadas. Resultado: o país exibe gastos de 37% do 
PIB ante 53,8% na década de 90. A relação entre dívida pública e produto recuou de 60,6% 
para 27,9% e a taxa de juros real caiu de 6,4% para 3% ao ano no mesmo período.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 maio 2006, Nacional, p. A-5. 

 


