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Introdução Conceitual 

Nas Finanças Públicas tocantes à administração da dívida 
pública há alguns conceitos-chaves capazes de facilitar o leitor no 
entendimento da mensagem deste livro digital. Pretende colaborar 
com o esclarecimento do debate eleitoral sobre as opções de política 
econômica de um futuro governo socialdesenvolvimentista.  

Um é o conceito de alavancagem financeira, dito “o segredo do 
negócio do capitalismo”. Outro é o conceito de fragilidade financeira.  

Com base nele Hyman Minsky faz a análise das inter-relações 
entre a dimensão financeira do endividamento e a dimensão 
produtiva do rendimento capaz de remunerar e amortizar a dívida. É 
possível usá-lo tanto sob um ponto de vista microeconômico das 
Finanças Corporativas, quanto sob o macroeconômico das Finanças 
Públicas. 

Há três formas de financiamento do gasto público.  

A primeira é via aumento da arrecadação fiscal. Ao diminuir a 
renda líquida disponível para gastos, não provocaria desequilíbrio 
entre a demanda agregada e a oferta agregada e consequente 
inflação. 

Caso ela não seja suficiente para o cobrir, recorre-se à 
segunda: expansão monetária. Por a demanda monetizada se 
desequilibrar com a oferta de bens e serviços, é classificada como 
inflacionária pelos anacrônicos monetaristas adeptos da Teoria 
Quantitativa da Moeda.  

A terceira e última alternativa é apelar para o endividamento 
público. Essa colocação de títulos de dívida pública no mercado é 
visto por economistas convencionais como provocadora do crowding-
out. 

Na Economia ortodoxa, o crowding-out é um fenômeno devido 
ao aumento da participação do governo na economia de mercado ser 
capaz de deslocar, substancialmente, o restante do mercado. No 
caso, de maneira pressuposta, os economistas ortodoxos criticam o 
setor público captar a poupança financeira em lugar do setor privado. 
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Caso a realidade fosse dada, assim, de maneira estática, a 
suposta retirada da capacidade de gasto privado manteria a demanda 
agregada equilibrada com a oferta agregada. Estariam todos os 
agentes econômicos submetidos ao império da Lei de Say.  

De acordo com esse mandamento, a produção geraria renda 
exata para a demanda, seja ela diretamente consumida, seja ela 
poupada, em postergação do gasto, mas daí investida. Os bancos, 
vistos como intermediários financeiros neutros, canalizariam 
exatamente o montante dessa poupança ex-ante para o 
investimento. 

Contrapõe-se a essa visão de equilíbrio estático uma visão 
holista e dinâmica, onde os empréstimos multiplicam os depósitos, 
em seguidas rodadas ao longo do tempo, ou seja, o crédito vai muito 
além da poupança prévia. De acordo com o Princípio da Demanda 
Efetiva, o crédito financia investimento e este multiplica o fluxo de 
renda, cuja dedução posterior do consumo realizado resulta na 
poupança ex-post. 

Essa visão dinâmica de Economia, isto é, considerando as 
sucessivas variações ao longo do tempo, é essencial para entender 
tanto as Finanças Corporativas quanto as Finanças Públicas. Nela, os 
bancos têm um papel decisivo na concessão do crédito, na captação 
do funding e, em conjunto, na viabilização do sistema de 
pagamentos. 

Economistas ortodoxos repetem, insistentemente, seu jargão 
ideológico ao dizer “os bancos públicos são menos eficientes se 
comparados aos bancos privados”. Na verdade, não têm consciência 
do mal feito não somente à sua reputação, mas também à sociedade. 

Em suas comparações de graus de eficiência bancária, através 
da fórmula (DP+ODA)/(RBIF+RPS), ou seja, a relação entre as 
Despesas de Pessoal e Outras Despesas Administrativas  e o 
Resultado Bruto de Intermediação Financeira somado às Receitas de 
Prestação de Serviços, não distinguem dentro dos agregados as 
especificidades (e custos) dos serviços públicos. Apesar disso, 
inferem: “a privatização dos bancos públicos federais traria 
benefícios”. 
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Não só tendem a cometer essa Falácia de Agregação, como 
também ocultam diferenças muito importante para a gestão pública. 
As Instituições Financeiras Públicas Federais propiciam grande 
alavancagem financeira para se governar o país.  

A fórmula desta alavancagem é dada pela seguinte equação:  
([LL’ - DF] / PT) - (LL / PL) > 0 onde: PT = PL + P3º.  

Traduzindo: o novo lucro líquido, onde se descontam as 
despesas financeiras pelo uso de capital de terceiros, em relação ao 
patrimônio total (patrimônio líquido ou passivo próprio mais passivos 
de terceiros) torna-se superior à anterior rentabilidade patrimonial. 

Considere o seguinte exemplo da alavancagem financeira. 
Suponha um capitalista comprar um ativo por US$ 100 mil: se ele 
passar a valer US$ 110 mil, ele obteve rentabilidade patrimonial de 
10%. Suponha agora ele tomar emprestado US$ 900 mil para somar 
aos US$ 100 mil usados para a compra do ativo, adquirindo um total 
de um milhão de dólares.  

Se o ativo se valorizar da mesma forma, e passar a valer US$ 
1,1 milhão, ele obterá a mesa rentabilidade patrimonial de 10% 
sobre seu investimento em escala maior, mas, de fato, ele terá 
duplicado o capital próprio, caso o juro seja zero. Mas com a taxa de 
juro em qualquer nível inferior àquela rentabilidade de 10% já terá 
alavancado seu ganho de capital com a maior escala do negócio. 

Por isso se diz “o segredo do negócio capitalista é operar com 
recursos de terceiros!” O endividamento prudente propicia maior 
rentabilidade patrimonial.  

Em termos de custo fiscal e orçamentos governamentais, os 
bancos públicos propiciam o governo federal “fazer mais com menos”. 
Considerando pelo Acordo de Basileia, grosso modo, uma requisito de 
capital desses bancos em 11% dos ativos totais ponderados por risco, 
o governo poderá fazer até 9 vezes mais (9 X 11% é quase 100%), 
se comparar o valor em dinheiro necessário para executar 
diretamente políticas públicas através de gastos de seus ministérios 
com a mesma quantidade de recursos capitalizados nesses bancos, 
para fazer empréstimos e tomar depósitos, em sucessivas rodadas de 
alavancagem financeira. 
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Essas instituições financeiras podem gerar políticas públicas 
cujo gasto efetivo sai por cerca de 10% do custo fiscal potencial, caso 
fossem realizadas diretamente com a arrecadação fiscal alocada em 
dotações orçamentárias. Este é um custo de oportunidade 
extraordinário se comparado ao benefício gerado pelo possível apoio 
da política de crédito dos bancos públicos! 

Portanto, os bancos públicos são alavancas imprescindíveis para 
os gestores públicos tirarem o atraso econômico do país. As 
alocações orçamentárias para os capitalizar se transformam em 
reservas de empréstimos, ou mais precisamente, capital para 
alavancagem. 

Estes empréstimos por razão de política pública – e não em 
função de expectativa do sobrenatural “O Mercado” – multiplicam a 
quantidade de dinheiro na economia. Eles atuam contra ciclo de 
queda da renda e sustentam ciclos de expansão.  

Evidentemente, sem supervisão bancária adequada, o “crédito 
amigo” e a má alocação de recursos podem ocorrer. Mas isso 
aconteceria independentemente de ser banco privado, nacional ou 
estrangeiro, governamental ou cooperativo. 

Os concessionários de serviços de utilidade pública obtém 
empréstimos direcionados de bancos públicos com juro abaixo do 
cobrado com recursos livres. Têm longos prazos de carência até o 
pagamento e o vencimento da amortização. Esse subsídio propicia 
obter uma taxa de retorno alavancada. 

Apesar disso, a disparada na inflação durante a pandemia 
deverá gerar uma onda de pedidos de reequilíbrio econômico-
financeiro no setor de infraestrutura. Concessionárias de rodovias, 
ferrovias, aeroportos e portos já preparam pedidos de compensação 
pelo aumento de despesas. 

Em geral, a variação do preço de insumos, como aço e cimento, 
é considerada um risco das empresas e não é passível de reequilíbrio 
nos contratos de concessão. Porém, as companhias afirmam as altas 
registradas foram extraordinárias, causadas pela pandemia, e, por 
isso, esse ônus deveria ser compartilhado com o poder público. 
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Quando há desequilíbrio em uma concessão, a empresa tem 
direito a um ressarcimento. Este, em geral, é feito por reajuste de 
tarifas ou extensão contratual. Porém, as discussões sobre o mérito e 
o valor dessas compensações tendem a gerar muita controvérsia 
entre companhias e agências reguladoras. Frequentemente, os casos 
se arrastam por anos. 

O desembolso de bancos públicos é também resultado da 
demanda por crédito determinada pelo nível de atividade. Em 
economia com alta incerteza e também com aumento de juros, tudo 
isso retrai a demanda por investimentos, porque o custo de capital 
poderá superar a taxa de retorno. 

Daí a importância de entender bem o conceito de grau de 
fragilidade financeira. Decisões de portfólio exigem relacionar quais 
ativos escolher e reter (economia de mercado de capitais) e como 
financiar a retenção ou propriedade dos ativos (economia do 
endividamento). É necessária a compatibilização de fluxos de entrada 
de caixa (receita e/ou crédito) com os fluxos de saída de recursos 
para cumprir compromissos contratuais de dívida. 

Os problemas surgem porque ambos fluxos de entrada e de 
saída dependem, em suas avaliações, das expectativas face a 
contratos estabelecidos em dadas condições, mas alteráveis no 
futuro. Os retornos dos ativos são incertos por conta dessas 
condições variáveis.  

Por sua vez, os pagamentos dos passivos são certos por causa 
da ameaça de penalidades caso eles não sejam efetuados. Provocam 
o risco de bancarrota ou falência. 

A definição de “fragilidade financeira” remete ao grau de 
prudência no endividamento dos agentes econômicos constituintes do 
sistema financeiro, seja por critério de liquidez (disponibilidade de 
caixa), seja por insolvência ou incapacidade de pagamento quando os 
ativos se tornam inferiores aos passivos de terceiros. Essa situação 
de não haver capital próprio suficiente para os saldar (ou “liquidez 
para os liquidar”) é classificada como a de “passivo a descoberto”. 

Em fórmula sintética, o grau de fragilidade financeira é dado 
pela seguinte relação: GFF ex-ante (hora da decisão) = serviço da 
dívida / rendimentos esperados, mas ff ex-post = c / (q + a) = custo 
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em juros, correção monetária ou cambial, amortizações periódicas / 
renda recebida e ganho de capital. Pode ser lida seja como uma 
relação entre fluxos (de pagamentos e de recebimentos), seja como 
uma relação entre um fluxo de saída e o estoque de capital disponível 
ou líquido. 

Enfim, crédito é bom – e saber o utilizar é o segredo do negócio 
capitalista. No entanto, todos os agentes econômicos, entre os quais 
destacarei aqui, para debate eleitoral, o governo e suas finanças 
públicas, têm de levar em conta o Princípio do Risco Crescente. 

Com o progressivo endividamento, no caso do ente público, a 
administração da dívida pública deve fazer uma reavaliação da 
margem existente no orçamento da União, para pagamento dos 
encargos financeiros, e da possibilidade de recorrer a maior dívida em 
situação emergencial. Sendo assim, cai a taxa de desconto atribuída 
aos ganhos esperados, para trazê-los ao valor presente, em sua 
avaliação. 

O grau de fragilidade financeira indica a capacidade de 
pagamento dos serviços da dívida com: 

1. receitas dependentes do mercado de bens e serviços; 

2. refinanciamentos dependentes do mercado financeiro; 

3. liquidação patrimonial dependente do mercado de ativos. 

Nenhum governo controla o estado vigente nesses três 
mercados. Mesmo assim, o Big Government tem um papel-chave, 
distinto do papel do Big Bank. No auge econômico, o Banco Central 
deve acomodar a necessidade de liquidez real para aborto das crises 
financeiras, continuidade dos processos de expansão de capacidade 
produtiva, validação dos lucros e pagamento dos compromissos. 

Na crise econômica, a visão pós-keynesiana sugere intervenção 
governamental via política fiscal ativa. O aumento do gasto público 
autônomo, independentemente das expectativas reinantes, garante o 
nível da demanda efetiva, compensando eventual queda do gasto 
privado. Com isso mantém os lucros, quando as receitas se tornam 
superiores aos pagamentos, previstos no balanço de cada agente. 

*** 
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Além dessa introdução conceitual, este livro apresentará meus 
comentários nos seguintes capítulos: 

1. Em Defesa da Dívida Pública com breve resenha das principais 
ideias analíticas do livro In Defense of Public Debt de coautoria 
de Barry Eichengreen, Asmaa El-Ganainy, Rui Esteves, e Kris 
James Michener, recém-publicado em 2021; 

2. Redistribuição da Riqueza via Tributação Progressiva, com 
discussão da modernização da tributação do patrimônio 
pessoal, estimativas para um imposto global progressivo sobre 
a riqueza, estimativas de um imposto sobre a riqueza regional, 
análise das respostas comportamentais à tributação da riqueza 
e aprendizagem com exemplos passados e atuais de tributação 
progressiva da riqueza, tudo baseado em World Inequality 
Report 2022 (Coordenação de Lucas Chancel, Thomas Piketty, 
Emmanuel Saez e Gabriel Zucman), também recém-publicado, 
além da análise da estrutura da tributação brasileira, de acordo 
com dados da Secretaria da Receita Federal, e da hipótese de 
implantação de um Imposto sobre Grande Fortunas; 

3. Visão Fiscalista do Atual Desgoverno com crítica às ideias dos 
coautores de “Panorama Fiscal: Destaques de 2021 e 
Perspectivas” (Carta de Conjuntura - Número 53 - Nota de 
Conjuntura do IPEA 28 - 4° Trimestre de 2021), igualmente 
recém-publicado; 

4. Evidências Empíricas sobre as Finanças Públicas Brasileiras, 
com análise dos dados em séries temporais divulgadas pelo 
Banco Central do Brasil e pela Secretaria do Tesouro Nacional; 

5. Debate Eleitoral sobre Política Econômica, em especial, sobre 
Política Fiscal e a Regra do Teto de Gastos Públicos, com base 
em artigos e entrevistas dos assessores dos candidatos 
presidenciais, publicados pelo jornal Folha de S.Paulo, no início 
do ano 2022. 

6. Considerações Finais, com minhas principais conclusões, 
retiradas deste estudo sobre um tema provável de ser objeto de 
intenso debate eleitoral no ano corrente: a possibilidade de 
resgate da Dívida Social com Dívida Pública ou, no popular, a 
colocação de “pobres no orçamento e ricos nos impostos”, e na 
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linguagem técnica mais rigorosa, “pobres no ativo e ricos no 
passivo”. 

Detalhe histórico relevante: ricos estiveram no passivo do 
Orçamento de Cidades-Estados desde o Renascimento. Mas por as 
Finanças Públicas estarem administradas por seus representantes, 
houve por bem (deles) trocarem o pagamento de impostos “a fundo 
perdido” por empréstimos seguros ao governo com polpudos 
rendimentos financeiros – e um mercado secundário de títulos de 
dívida pública para lhes dar liquidez. 

Fernando Nogueira da Costa 
Janeiro de 2022 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Capítulo 1.  
Em Defesa da Dívida Pública 

O livro In Defense of Public Debt (2021) de coautoria de Barry 
Eichengreen, Asmaa El-Ganainy, Rui Esteves, e Kris James Michener, 
possui catorze capítulos, doze dos quais referentes às experiências de 
distintas eras históricas da dívida pública. A Introdução e a 
Conclusão, inclusos nesses capítulos, são mais analíticas – e aqui as 
resumirei. 

Um governo ao administrar mal as Finanças Públicas não 
conservará por muito tempo sua legitimidade por acabar 
sobrecarregando o Estado e as gerações futuras com uma dívida 
insustentável. Mas tampouco o fará um governo obsessivo com o 
ajuste fiscal ao teimosamente se recusar a tomar empréstimos para 
atender a uma emergência ou a investir quando surgirem 
necessidades de investimento produtivo em prevenção de problemas 
futuros. 

A dívida pública, então, tem utilidade essencial, pois:  

• permite o governo continuar o fornecimento de serviços sociais 
básicos, quando as receitas fiscais caírem;  

• ajuda na realização de investimentos produtivos e no suporte 
da demanda agregada, quando se entra em ciclo de baixa 
atividade;  

• propicia o Estado aumentar os gastos com defesa, quando 
confrontado com uma ameaça mi l i tar (real e não 
corporativista);  

• capacita a intervir para retomar a estabilidade o sistema 
bancário, quando uma crise financeira estourar;  

• autoriza a fornecer assistência humanitária quando um furacão, 
terremoto, pandemia ou outro desastre natural ou causado pelo 
homem acontecer. 
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Mas a dívida pública, como qualquer instrumento potente, pode 
causar danos se for mal utilizada. A capacidade de emitir dívidas cria 
a tentação de adiar decisões difíceis. Ela permite: 

• os legisladores financiarem os déficits orçamentários, em vez 
de enfrentar escolhas difíceis sobre quais programas de gastos 
cortar ou impostos aumentar;  

• os governantes manipularem o orçamento para ganhos 
políticos, aumentando os gastos antes de uma eleição na 
esperança de atrair eleitores indecisos ou impulsionando 
programas favoráveis à sua base eleitoral, antes de deixar o 
cargo.  

As gerações futuras, sem voz política na atualidade, acabam 
por arcar com o peso das obrigações financeiras do governo. As 
pesadas dívidas contraídas por aqueles a sucumbirem a essas 
tentações eleitoreiras causam problemas ao deixar uma “herança 
maldita”:  

• taxas de juros mais altas serão necessárias, para colocar 
dívidas adicionais, e podem impedir os investimentos 
produtivos;  

• dúvidas sobre a vontade e a capacidade de pagamento do 
governo, principalmente por parte dos credores externos, 
podem abalar a confiança e comprometer a estabilidade 
financeira.  

Isso é especialmente verdadeiro quando a dívida de um 
governo é detida por estrangeiros. Eles gozam da menor proteção 
legal e, portanto, estão inclinados a liquidar seus investimentos ao 
primeiro sinal de problema, causando a queda dos preços da dívida.  

Esse risco fiscal se transformar em risco cambial com a fuga ou 
o repatriamento de capitais externos se torna, especialmente, o caso 
quando o a dívida é mantida por bancos. Uma crise de dívida 
soberana pode rapidamente se tornar uma crise bancária, além de 
ser inflacionária. 

Os credores, por sua vez, desenvolveram mecanismos para 
proteger seus interesses. Eles ganharam um controle mais firme 
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sobre os impostos destinados ao serviço da dívida, monitorando a 
arrecadação – e até mesmo pregando o aumento desses impostos.  

Os bancos formaram sindicatos, permitindo-lhes não apenas 
emprestar mais, mas também diversificar suas participações e 
distribuir o risco entre os membros. Eles também securitizaram seus 
empréstimos e organizaram mercados secundários nos quais títulos 
de governos poderiam ser negociados.  

Os credores também estabeleceram bancadas em legislaturas 
ou parlamentos, nos quais eram representados, para aconselhar e 
consentir (ou não) com as políticas fiscais do Estado. Com os freios e 
contrapesos em vigor, as taxas de juros caíram e os empréstimos 
tornaram-se mais fáceis.  

Historicamente, essa aquisição desses recursos fiscais e 
administrativos adicionais permitiu a formação de territórios maiores, 
levando ao surgimento do sistema de Estado moderno. A dívida 
pública desempenhou um papel importante no advento do Estado-
nação. 

Avanços na Gestão da Dívida Pública 

Os avanços na gestão da dívida pública, segundo Eichengreen, 
El-Ganainy, Esteves, e Michener (2021), promoveram o 
desenvolvimento dos mercados secundários privados. Ajudou os 
títulos do governo ser tornarem líquidos.  

Eles passaram a ser facilmente negociados e ser prontamente 
convertidos em dinheiro e outros ativos financeiros. Por serem 
líquidos e seguros, foram amplamente aceitos como garantia, quando 
os credores concederam crédito a outros tomadores. Essa maior 
disponibilidade de colateral padronizado propiciaram mais 
empréstimos para alavancagem financeira do desenvolvimento.  

Os títulos do governo também se tornaram a referência para:  

1. precificar ativos mais arriscados, como custo de oportunidade, 
e  

2. definir taxas de juros de referência para precificação de 
empréstimos mais arriscados.  
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Dessa forma, a dívida pública passou a ser parte integrante do 
desenvolvimento dos mercados financeiros. O crescimento capitalista 
surgiu onde foram criados os modernos empréstimos soberanos. 

Os teóricos contemporâneos estavam cientes dessas 
implicações positivas da dívida pública. Mesmo assim, tenderam a 
enfatizar os aspectos negativos.  

É muito fácil para os governos tomarem empréstimos contra 
impostos futuros e acumular dívidas. Afinal, elas representam um 
fardo oneroso para as gerações futuras.  

Entre as várias justificativas para empréstimos soberanos, 
sobressaíam as exigências da guerra. Como a tecnologia militar 
moderna deu origem a uma corrida armamentista cada vez mais 
cara, a sobrevivência do Estado dependia da capacidade do governo 
soberano de tomar empréstimos.  

Nem sempre cientes de sua capacidade de tomar empréstimos, 
os soberanos e os Estados não conseguiram acumular reservas 
cambiais adequadas com antecedência. Tornaram-se perigosamente 
dependentes das condições variáveis do financiamento de dívidas 
externas.  

Ao superestimar sua facilidade de pedir emprestado dispensa-
se do dever de economizar para o futuro. Afinal, imagina este sempre 
estar em mandato de sucessor(es). 

Esforços para aumentar os impostos, logo quando um conflito 
ou uma pandemia passe, são resistidos por partes interessadas 
influentes. As tentativas de superar essa resistência política correm o 
risco de provocar uma reação adversa.  

Mas, supondo essa rebelião das partes interessadas contra 
elevação da carga tributária ser contida. Os impostos necessários 
para pagar dívidas passadas e os empréstimos estatais adicionais 
podem impedir os investimentos produtivos e, ao fazê-lo, prejudicar o 
desempenho da economia – não permitindo sair de uma estagnação e 
retomar o crescimento sustentado em longo prazo.  

Dívidas públicas (internas e externas) enormes oprimem e, em 
longo prazo, podem arruinar grandes países emergentes. A regressão 



  17

ou a decadência de países antes ricos, no ranking mundial de PIB, é 
um exemplo demonstrado pela Argentina e pelo Brasil. 

Muitos especialistas em Finanças Públicas, ficam mais 
conhecidos por essas terríveis previsões, assim como as repreensões 
contra qualquer dívida. São conhecidos (e obtêm espaço na mídia) 
por seus avisos apocalípticos das obrigações do setor público serem 
insustentáveis.  

A ideologia neoliberal do Estado mínimo se junta com o velho 
laissez-faire em busca de agradar o setor privado imediatista. 
Empresários não reconhecem o papel estratégico do Estado no 
crescimento econômico e na defesa dos menos abonados e pregam 
deixar tudo por conta de O Mercado onipotente, onipresente e 
onisciente. 

O economista sábio está ciente dos aspectos positivos da dívida 
pública. Os governos também fazem empréstimos, ele reconhece, 
para construir estradas, canais e pontes. Os investimentos públicos 
podem aumentar a extensão do mercado a ponto de gerar receitas 
suficientes para o Estado pagar seus credores com juros e ainda ter 
um excedente. 

Os títulos de dívida pública podem ser revendidos no mercado 
secundário para outros investidores. Essa garantia sob risco 
soberano, concedida ao credor original, torna-se transferível para 
qualquer outro credor pela confiança na justiça do Estado.  

Se este tiver um comportamento justo na administração da 
dívida pública, geralmente, o título é revendido no mercado por mais 
em relação ao pagamento originalmente no leilão primário. Isto 
porque a taxa de juro básica de referência deverá ter tendência de 
queda. 

A transferência contínua dos títulos da dívida pública, por sua 
vez, confere outra vantagem. Empreendedores ainda podem fazer 
investimentos produtivos, quando a oportunidade desses se 
apresenta, apesar de eles terem emprestado antes seu dinheiro ao 
Estado.  

Os poupadores, em busca de um repositório seguro para 
reservas financeiras para a aposentadoria, podem adquirir uma renda 
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fixa com os juros compostos capitalizando os títulos de dívida do 
governo. Proteger-se é encorajado na ausência da Previdência Social.  

Essa postura hedge resulta não apenas em poupança (funding) 
e invest imento adic ionais , mas também em um maior 
aprofundamento e desenvolvimento dos mercados financeiros. Essa 
visão positiva é subestimada, talvez porque seja menos sensacional 
se comparadas às advertências apocalípticas de fiscalistas neoliberais 
midiáticos.  

O objetivo dos coautores do livro In Defense of Public Debt 
(2021), aqui traduzido e resumido, é reabilitá-lo, fornecendo uma 
descrição equilibrada dos aspectos positivos e negativos da dívida 
pública.  

Equilíbrio, neste caso, significa colocar mais peso nos aspectos 
positivos em lugar do típico conservadorismo expresso na literatura 
econômica convencional. Daí o título do livro, para transmitir a crença 
de o uso da dívida pública não ser de todo ruim.  

Ao contrário da impressão deixada por muitos discursos 
populistas da retórica política, a dívida pública nem sempre e em toda 
parte foi (e é) perigosa e destrutiva. 

Experiências Históricas com Dívida Pública 

Eichengreen, El-Ganainy, Esteves, e Michener (2021)  fazem 
uma advertência de as consequências serem diferentes quando as 
circunstâncias históricas forem distintas. Vão até certo ponto da 
recuperação histórica para levar essas diferenças em consideração. 

Além disso, colocar empréstimos soberanos em diferentes 
cenários históricos ajuda a compreender algumas das questões mais 
complicadas em torno da dívida.  

1. Por qual razão, por exemplo, os governos costumam pagar seus 
compromissos financeiros quando, ao contrário de outros 
devedores, eles não podem ser obrigados a fazê-lo pelos 
tribunais locais ou internacionais?  
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2. Por qual razão há diferenças no desenho dos contratos de 
dívida, em sua exequibilidade e na prevalência e custos de 
inadimplência? 

Uma perspectiva de longo prazo é igualmente relevante para 
apontar os aspectos positivos da dívida pública.  

A história mostra como os Estados empregaram dívidas para:  

1. proteger suas fronteiras,  

2. investir em infraestrutura, 

3. fornecer bens sociais,  

4. construir políticas duráveis, e  

5. propiciar o crescimento econômico.  

A história ilustra como a dívida soberana evoluiu para ser um 
ativo financeiro seguro, caso governos e investidores tomem as 
medidas para aumentar seus atrativos.  

A história indica como isso contribuiu para o desenvolvimento 
de mercados financeiros e a economia em geral.  

A história demonstra como os governos usaram sua capacidade 
de endividamento para amortecer os ciclos de negócios e limitar a 
incidência de depressões econômicas e, ao fazê-lo, como 
aumentaram sua própria capacidade de reembolso. 

Houve mudanças ao longo do tempo nos usos expansivos da 
dívida e nos motivos pelos quais é incorrida. Certamente, as guerras 
foram responsáveis por picos de endividamento, ao longo da história.  

Com o tempo, porém, os governos também expandiram seus 
empréstimos para outros fins. Com o desenvolvimento dos mercados 
financeiros, eles fizeram empréstimos para:  

1. criar bancos públicos capazes de alavancagem financeira 
superiores às suas capitalizações realizadas pelo Estado, e  

2. levantar os recursos necessários para resolver crises 
financeiras.  
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Na realidade, eles passaram do empréstimo para fornecer o 
bem público da defesa nacional para o empréstimo para fornecer o 
bem público da estabilidade financeira. Além disso, fizeram 
empréstimos para financiar ferrovias, infraestrutura urbana e capital 
social associado ao crescimento econômico moderno.  

Propiciaram, em casos bem-sucedidos, tirar o atraso econômico 
de países retardatários por conta de terem sido colônias. Aqueles 
sem ainda ter estabelecido os pré-requisitos para um ativo mercado 
interno de dívida, buscaram capitalizar o sucesso de seus ex-
colonizadores, emitindo dívidas nos principais centros financeiros 
internacionais.  

Seus empréstimos, tomados de estrangeiros, criaram perigos e 
também oportunidades. Por exemplo, a dívida denominada em 
moeda estrangeira era especialmente arriscada. O reembolso exigia 
cada país e seu governo gerarem não apenas receitas (em moeda 
nacional), mas especificamente divisas (em moeda estrangeira).  

Isso expôs o mutuário às incertezas dos mercados financeiros e 
de commodities globais. Um declínio em suas cotações reduzia as 
receitas de exportação.  

Uma depreciação na moeda nacional, correspondente à 
elevação da taxa de câmbio, tornava a dívida em moeda estrangeira 
mais onerosa em termos de seu uso para pagamentos. Podia tornar 
abruptamente insustentável uma dívida anteriormente sustentável. 

Além disso, os investidores estrangeiros podiam estar mal 
informados sobre as condições locais e as intenções de um governo. 
Onde careciam de informação, tentavam inferi-la a partir do 
comportamento de outros investidores, criando o perigo de 
mimetismo dos desinformados – e todos entrarem em fuga por 
pânico.  

Com a industrialização e o crescimento econômico, 
desenvolvimentos próprios não alheios à evolução anterior dos 
mercados de dívida pública, um desequilíbrio mais profundo entre as 
capacidades econômicas, tecnológicas e militares então se abriu entre 
os países ricos e o resto. Isso até permitiu investidores estrangeiros e 
seus governos interviessem à força de retaliação econômica e/ou 
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militar para extrair o pagamento do devedor inadimplente, às custas 
da soberania fiscal e, às vezes, até política deste último. 

A “diplomacia da canhoneira” era o último recurso. Mais 
frequentemente, os investidores confiavam na pressão financeira 
para fazer cumprir contratos e regular o mercado global de dívidas 
externas.  

Para subscrever a flutuação de títulos, eles (como os 
investidores institucionais norte-americanos) procuravam bancos de 
investimento com longa experiência na organização de emissões de 
bonds internacionais e na posse de contatos com governos 
estrangeiros. Consideravam o envolvimento desses bancos como um 
sinal para investir.  

Afinal, os bancos credores organizaram um mercado secundário 
interbancário no qual os títulos soberanos estrangeiros poderiam ser 
listados e negociados, de acordo com as regras destinadas a proteger 
os investidores. Entre outras, incluía regras para impedir novas 
listagens por parte de governos inadimplentes.  

Eles formaram comitês de detentores de títulos para 
representar seus interesses nas negociações com governos 
inadimplentes. Não podiam ficar alheios aos motivos pelos quais os 
países estavam atrasados em seus pagamentos e solicitaram 
monitoramento do FMI. 

Esses mecanismos não funcionaram perfeitamente, mas apenas 
razoavelmente bem. O fato foi o mercado global de dívida pública ter 
continuado a sua expansão na segunda metade do século XIX.  

Embora as inadimplências não fossem incomuns, as dívidas 
soberanas eram pagas com regularidade suficiente. Além disso, os 
rendimentos dos títulos estrangeiros eram suficientemente altos 
como prêmios de riscos para estimular os empréstimos.  

Socialdemocracia e Endividamento 

O Estado de Bem-Estar Social protege os trabalhadores contra 
riscos dos quais eles próprios não conseguem se proteger. Dessa 
forma, reconcilia os trabalhadores (e a sociedade em geral) com o 
funcionamento da economia de mercado.  
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Ele confere legitimidade ao Estado democrático. Passa a ser 
visto não apenas como fiador dos mercados, mas também como 
mediador dos resultados socialmente distributivos. 

É menos claro por qual razão a expansão do setor público e o 
advento do Estado de Bem-Estar Social devem estar associados ao 
aumento do endividamento. Em princípio, imagina-se o seguro social 
e os pagamentos de transferência poderem ser totalmente 
financiados com as receitas fiscais correntes.  

“Quando houver demanda adicional por esses serviços públicos, 
os impostos podem ser aumentados”. Isto é fácil de falar, mas é difícil 
de aprovar o aumento da carga tributária nos Parlamentos ou 
Congressos Nacionais.  

Então, parte da explicação para a associação do Estado de 
Bem-Estar Social com a dívida pública é a pressão política para 
expandir esses programas ser mais intensa em tempos econômicos 
difíceis.  

O endividamento público ocorre quando:  

• o desemprego se torna elevado,  

• os declínios sociais se aprofundam, e  

• o governo não tem receitas adequadas ou suficientes para 
atender às demandas imediatas.  

Por exemplo, na década de 1970, quando o crescimento 
desacelerou, o desemprego se elevou e a “inflação do petróleo” 
aumentou, as receitas fiscais ficaram para trás. isso levou os 
governos a tomar empréstimos externos – processo chamado de 
“reciclagem de petrodólares” – para financiar seus programas. Gerou 
a crise da dívida externa nos anos 80. 

Se os governos pedem dinheiro emprestado, em tempos 
difíceis, por qual razão eles não pagam logo quando os tempos 
melhoram? A resposta típica de economistas é: “às vezes sim, 
depende”...  

Em alguns casos, a consolidação de dívidas é uma questão de 
segurança nacional. A redução da dívida e a restauração da 
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capacidade de endividamento garantem o Estado ser capaz de 
mobilizar recursos, na próxima vez, quando enfrentar nova crise 
existencial. 

Em outros casos, a consolidação da dívida é facilitada pelo 
direito de voto decisivo em fóruns internacionais. Os credores (diretos 
ou indiretos) são desproporcionalmente representados na tomada de 
decisões geopolíticas – e podem fazer sentir suas preferências.  

A democratização pode ser parte do motivo pelo qual os níveis 
de d í v i da es tão ma i s a l t o s ho je e po r qua l ra zão o 
superendividamento se torna um problema político para devedores e 
credores. Em sociedades democráticas, os credores são apenas um 
dos muitos grupos de interesse com direito a voto.  

Quanto maior o número de grupos com representação, maior o 
problema do “pool comum”. Nele, cada grupo insiste em gastos 
públicos adicionais em seus programas preferidos, mas nenhum 
internaliza totalmente as implicações para o endividamento público.  

Além disso, um aceno militar de maior preocupação com a 
segurança nacional (e seus soldos) pode reduzir a percepção de 
urgência de reduzir o endividamento elevado. Há políticos 
profissionais, egressos das tropas, para fazer valer apenas seus 
interesses corporativos. 

Um Estado incapaz de evitar o colapso de seu sistema bancário 
e financeiro, como na crise sistêmica de 2008, ou de fazer tudo 
necessário para conter a propagação de um vírus mortal, como na 
crise pandêmica de 2020-2022, limitando os danos capazes de afetar 
sua economia e seus cidadãos, não tem legitimidade política aos 
olhos do público. Recusar-se a tomar emprestado e incorrer em 
dívidas sob tais circunstâncias corresponde ao descumprimento de 
suas funções essenciais. 

Legado do Pandemônio da Pandemia para Dívida Pública 

Essas crises deixaram um legado misto. Era reconfortante os 
governos poderem incorrer em grandes dívidas, quando foi 
necessário, sem ver as taxas de juros dispararem.  
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Eles foram capazes de fazer isso apenas com o apoio de seus 
Bancos Centrais. De imediato, não houve nenhuma consequência 
adversa como a inflação, esperada pelos monetaristas.  

Os gastos privados permaneceram suficientemente moderados. 
Então, os governos puderam aumentar seus gastos e 
endividamentos, e os Bancos Centrais puderam aumentar seu apoio 
com o “afrouxamento monetário” sem desencadear uma inflação 
galopante. 

A questão-chave é quando será chegada a hora de estabilizar e 
reduzir a dívida. Os episódios históricos, revisados por  Eichengreen, 
El-Ganainy, Esteves, e Michener (2021), sugerem as pesadas dívidas 
com as quais governos e sociedades emergirem de guerras, crises 
financeiras e outras emergências como as sanitárias terem sido mais 
bem estabilizadas por meio de uma combinação de três abordagens:  

1. geração de superávits primários,  

2. tolerância com inflação moderada, e  

3. incentivo ao crescimento econômico.  

Quando as sociedades dependem inteiramente da inflação ou 
imaginam poderem sustentar superávits primários muito grandes por 
longos períodos, sem concomitante crescimento da renda e emprego, 
as coisas acabam mal. Das três condições não basta apenas uma. 

A inflação alta tende a corroer o apoio ao governo e a confiança 
na economia. As circunstâncias políticas e econômicas atrapalham os 
esforços para manter os superávits primários.  

A consolidação durável da dívida requer sacrifício compartilhado 
e consenso social. Deve predominar o apoio político na sociedade.  

Quando isso não ocorre, os requisitos de como administrar a 
dívida soberana podem ser impostos de fora. Essa interferência não 
cria um ambiente propício para a construção de um consenso político. 

Gerar superávits primários, manter uma inflação moderada e 
promover um crescimento econômico mais rápido não será fácil nas 
condições pós-COVID. O envelhecimento da população nas economias 
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avançadas e um número crescente de mercados emergentes irão 
desacelerar o crescimento do PIB.  

Poderá ser necessário apresentar superávits orçamentários 
primários, ajustados ciclicamente, no maior patamar antes alcançado, 
por exemplo, 4,32% do PIB em 2003 (contra 3,89% do PIB em 
2002), ano após ano, para retornar seus índices de dívida aos níveis 
pré-COVID dentro de uma década. Manter esses grandes superávits 
orçamentários primários é difícil na melhor das circunstâncias.  

É especialmente difícil em sociedades politicamente polarizadas. 
Elas provavelmente serão ainda mais polarizadas na esteira de uma 
pandemia global, cujos efeitos caem mais pesadamente sobre os 
pobres. Revela a extensão da desigualdade e cria demandas para o 
setor público fornecer mais serviços sociais. 

Pagar por esses serviços adicionais cobrando impostos mais 
altos sobre os ricos é problemático, quando quem ganha muito tem 
ativos capazes de se movimentar pela economia mundial. A história 
das tentativas de Impostos sobre Grandes Fortunas não é 
encorajadora.  

Pode haver algum aumento nos impostos sobre as maiores 
rendas e riquezas, dada a desigualdade sociais ainda mais expostas 
pela pandemia. Mas não se deve iludir achando a receita assim 
gerada se capaz de fazer uma redução significativa na dívida. 

Uma explosão de inflação, de modo a liquidar o fardo da dívida, 
também parece improvável. A “cultura de estabilidade” permitiu aos 
Bancos Centrais manter a inflação e as taxas de juros sob controle.  

Ela está profundamente enraizada. Os Bancos Centrais podem 
ter comprado (ou incorporado à sua carteira livre para fazer 
operações compromissadas) uma parte significativa dos títulos 
emitidos pelos Tesouros Nacionais, mas esses títulos de dívida pública 
também são mantidos por investidores institucionais (em nome de 
indivíduos e/ou famílias investidoras), bancos comerciais e fundos de 
pensão.  

Esses credores não aceitariam bem as políticas de prejudicar, 
significativamente, o valor de suas reservas financeiras. Vou adiante 
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fazer uma avaliação da chance de fuga desses carregadores da dívida 
pública brasileira. 

Os Bancos Centrais podem optar por ultrapassar suas metas de 
inflação por um tempo. Afinal, as crises recentes legaram pesadas 
dívidas públicas e a inflação ficou aquém da meta por um longo 
período. Não seria um desastre econômico ou social de imediato.  

A inflação moderada pode ajudar a reduzir o fardo da dívida 
para governos prudentes. Eles alongaram a duração de suas dívidas 
com juros prefixados. O perigo é: a inflação moderada pode se 
transformar em inflação rápida se não for acompanhada por 
superávits orçamentários primários.  

Mas não dura para sempre a vontade de gerar superávits 
orçamentários primários. Mais cedo ou mais tarde, o cansaço da 
austeridade fiscal – e com a ladainha cotidiana dos fiscalistas 
midiáticos – se instala.  

As lembranças dos eventos excepcionais, agora justificadores 
do sacrifício fiscal compartilhado, logo começarão a se apagar. Por 
isso o crescimento econômico será importante. Sem crescimento de 
renda e emprego, outras estratégias de consolidação de dívidas 
simplesmente demorarão muito. 

Como sempre, existe a alternativa de reestruturação da dívida. 
É tentador afirmar ela, isto é, o calote e/ou o alongamento das 
condições de pagamento, ser inconcebível em um país do G20.  

Mas faça uma pausa para pensar antes de dizer isso. A 
Argentina, lembre-se, é um país do G20... 

Dívida Pública e Desenvolvimento Econômico-Financeiro e 
Político 

Essa onda de emissão de dívida, induzida por uma pandemia, é 
o exemplo mais recente de um padrão recorrente ao longo da 
história. Repetidamente, os governos têm feito empréstimos para 
enfrentar guerras, desastres naturais, crises financeiras e 
desacelerações econômicas, quando a resposta das políticas públicas 
requer mais recursos do possível de ser mobilizados apenas com as 
receitas correntes.  
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Mas os mutuários precisam de credores dispostos. Esses 
credores, por sua vez, exigem proteções para o mercado de dívida 
pública. Elas incluem: 

• verificações para evitar ações arbitrárias por parte do soberano, 
na forma de um acordo de divisão de poder;  

• um mercado secundário líquido para os investidores 
diversificarem suas participações e saírem quando necessário;  

• um Banco Central para apoiar o mercado, garantindo sua 
liquidez quando ela estiver em risco;  

• uma regra monetária, como uma meta para a inflação ou a taxa 
de câmbio – não um teto de gastos anticíclico e contra 
eventuais emergências –, para garantir aos investidores suas 
reivindicações não serem deflacionadas ou desvalorizadas. 

Governos quando olham para o futuro colocam esses requisitos 
protecionistas em prática antes de serem necessários de imediato. 
Em outros casos, o Estado soberano é forçado a concedê-los em meio 
a uma crise, quando o empréstimo é urgente porque sua 
sobrevivência está em jogo.  

Mas, de qualquer forma, não é difícil ver as conexões entre:  

• os pré-requisitos para a emissão de dívida pública e  

• as mudanças econômicas, financeiras, sociais e políticas mais 
amplas, incluindo: (1) o fortalecimento dos freios e contrapesos 
políticos, (2) o desenvolvimento de mercados secundários e  
(3) o surgimento de instituições de apoio ao mercado de títulos 
de dívida pública.  

Também não é difícil ver conexões com o chamado pelos 
cientistas sociais de “modernização”: um processo com dimensões 
econômicas, financeiras, sociais e políticas. Isto porque a dívida 
soberana tem sido parte integrante do crescimento econômico 
moderno. 

Ele envolve não linearidades, estudadas em Economia da 
Complexidade. Diz respeito a uma forte aceleração em relação a uma 
taxa anterior de crescimento, resultante de feedback positivo.  
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O entendimento da dinâmica – variações ao longo do tempo – 
da atividade econômica é fundamental para entender o papel do 
endividamento público. Não existe equilíbrio estável. Tem seu 
momento de necessidade e seu momento de pagamento, para ser 
possível tomar outras dívidas diante de novas necessidades futuras.  

A administração da dívida pública refere-se ao carregamento de 
um fluxo contínuo, praticamente, jamais zerado em seu estoque. A 
ligação do papel da dívida pública, no desenvolvimento financeiro, 
para propiciar um crescimento mais rápido, e do crescimento 
econômico mais rápido de volta ao aprofundamento financeiro e ao 
desenvolvimento socioeconômico, é exatamente o citado feedback 
positivo. 

Os monarcas ou os governantes de Estados republicanos, ao 
buscarem acesso ao crédito, podem conceder privilégios a fim de 
garantir a cooperação de seus credores. Esses credores obtêm 
verificações parlamentaristas ou congressuais internas sob 
democracia e fiscalizatórias internacionais sobre governantes 
absolutistas.  

As assembleias representativas (Congressos Nacionais ou 
Parlamentos) têm o Poder Legislativo para aprovar os impostos 
necessários para pagar os juros e o principal da dívida pública. Desse 
modo, a dívida soberana contribui para o processo mais amplo de 
desenvolvimento político.  

Da mesma forma, os credores do soberano procuram 
estabelecer um mercado secundário no qual podem:  

1. negociar suas reivindicações ou direitos,  

2. diversificar suas participações em títulos de dívida pública, e  

3. gerenciar seu risco.  

Os créditos negociados ali funcionam como garantia para outras 
transações financeiras. Seus preços servem de referência para a 
precificação de créditos mais arriscados.  

A dívida soberana, portanto, contribui para o desenvolvimento 
financeiro. Este não é descolado do desenvolvimento socioeconômico 
e político. 
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Empréstimos para Investimentos Públicos Produtivos – e não 
Gastos Correntes 

Uma lição histórica, amplamente elogiada pelos credores 
internacionais, ficou conhecida como a “Doutrina Lawson”. Esse nome 
é em homenagem ao funcionário do Tesouro do Reino Unido 
proponente.  

Prega o dinheiro ser emprestado a países cuja prioridade seja o 
investimento em relação ao consumo. Opina eles serem mais capazes 
de crescer e ter melhores condições de reembolsar os credores. 

Essa inferência é problemática. Os empréstimos para financiar o 
investimento só fazem sentido quando o investimento é produtivo, 
não tanto quando f inancia torres de escritórios vazias, 
empreendimentos ineficientes e outros “elefantes brancos” nos quais 
uns governos iniciam e seus sucessores não dão continuidade para 
concluí-los. 

Além disso, mesmo quando os planos são bem concebidos, 
eventos fora do controle do mutuário podem interromper sua 
execução. Dado o longo período de gestação e maturação dos 
projetos de investimento em infraestrutura, o retorno não se 
materializa, de imediato, durante o próprio mandato do governo 
responsável pela dívida. 

Por exemplo, o BNDES participou com 80% do total do 
investimento necessário para a construção da usina hidrelétrica de 
Belo Monte, no Rio Xingu (PA), com orçamento estimado pelo 
governo em R$ 19 bilhões. O banco ampliou ainda o prazo total do 
financiamento, para 30 anos, alegando tratar-se de investimento em 
infraestrutura de longo prazo de maturação. Depois de construída a 
usina, os seguros recebíveis de energia elétrica são disputados pelo 
setor privado. 

Há um viés teórico da Doutrina Lawson ao segregar o consumo 
como menos importante, socialmente, se comparado ao 
investimento. Ora, o efeito multiplicador da renda pelas seguidas 
rodadas de vendas acaba por atingir as decisões de investimento, 
devido ao esgotamento dos estoques e à ocupação da capacidade 
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produtiva ociosa. Os gastos correntes do setor público também 
acabam por gerar esse efeito.  

Dadas as altas taxas de investimento e registros de crescimento 
bem-sucedido, os credores ficam dispostos a acomodá-los e governos 
com essa boa imagem internacional tiram o máximo proveito. Mas 
quando o crescimento não acelera, os credores constatam nem todos 
os investimentos serem produtivos.  

Os mutuários experimentam, primeiro, maior dificuldade de 
acesso ao financiamento externo, depois, a fuga de capitais e, por 
fim, a crise financeira. Ainda na primeira década do século XXI países 
da América Latina, Ásia e outros lugares continuam lutando contra 
esses problemas.  

Por isso, os governos dos países de renda média procuraram 
reduzir sua dependência de fundos externos. O Brasil, no governo 
Lula, acumulou grandes reservas cambiais e liquidou boa parte da 
dívida externa pública.  

Os países exportadores fortaleceram suas posições fiscais e 
aproveitaram o boom de commodities, devido à elevação da demanda 
da China, para seu balanço comercial mover a conta corrente do 
balanço de pagamentos para um superávit. Os superávits reduziram 
sua dependência do financiamento externo, em alguns casos quase o 
liquidando, e os ajudaram a acumular reservas estrangeiras.  

As autoridades responsáveis procuram desenvolver mercados 
internos nos quais títulos de dívida pública em moeda local podem 
ser comprados e vendidos. Desse modo, a posição financeira não fica 
mais sujeita aos caprichos do mercado de câmbio estrangeiro e à 
mercê de investidores estrangeiros. 

Muitos países conseguem. Mais mercados emergentes passam a 
comercializar com sucesso a dívida pública denominada em suas 
próprias moedas.  

Outros têm menos sucesso, no entanto, em comercializar 
títulos de dívida pública em casa com investidores locais. Com a 
demanda doméstica limitada, uma parcela significativa de sua dívida 
em moeda local é comprada por investidores estrangeiros, atraídos 
por altas taxas de juros.  
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Esses títulos de dívida pública assim ficam sujeitos a súbitas 
fortes vendas, porque, quando as coisas dão errado, os investidores 
estrangeiros são atingidos, tanto pela queda dos preços dos títulos, 
quanto pela queda da taxa de câmbio. Mudar de dívida em moeda 
estrangeira para moeda local, então, não é uma panaceia. 

Houve ainda menos progresso no mundo dos países avançados.  

Os Estados Unidos passaram a ficar sob escrutínio por seus 
déficits gêmeos em orçamento público e conta corrente. Os críticos 
alertaram: contar com investidores estrangeiros para financiar esses 
déficits expõe o país a uma correção desordenada se o apetite 
estrangeiro por títulos de dívida norte-americanos subitamente secar.  

Os governos europeus voltaram a apresentar déficits 
orçamentários, após o período de austeridade fiscal necessária para 
se qualificar para o euro. O Japão, lutando contra uma crise crônica, 
superou todo mundo ao apresentar déficits orçamentários na casa 
dos dígitos, elevados ano após ano, e acumular dívida/PIB acima de 
todos. 

Teoria da Estagnação Secular e Doutrina Neoclássica da 
Poupança  

Em 2013, cinco anos após a eclosão da crise financeira global, 
levando o mundo a uma recessão, o economista Larry Summers 
ressuscita a ideia de os países desenvolvidos passarem por uma 
“estagnação secular”. Cunhado na década de 1930 pelo economista 
Alvin Hansen, esse termo descreve um forte aumento na tendência a 
poupar recursos.  

Pela Teoria dos Fundos de Empréstimos, de origem neoclássica, 
isso derruba os juros. Mas Keynes salientou juro baixo ser incapaz de 
animar os empresários a investir durante uma Grande Depressão. 

Presa nessa “camisa de força” com poupança elevada e baixo 
investimento, a economia passa a crescer de forma cronicamente 
débil. A inflação não reage a estímulos monetários como cortes na 
taxa de juro básica e, com a Grande Depressão deflacionária, a 
expectativa de os preços caírem ainda mais retroalimenta a tendência 
da população a protelar o consumo para comprar mais barato. 
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Essa baixa taxa de juro diminui a capitalização do capital 
financeiro. Nesse caso, incentiva os trabalhadores de alta renda a 
cortar gastos de consumo supérfluo, para aumentar suas reservas 
financeiras destinadas à aposentadoria, em substituição temporária 
do papel dos juros compostos por aumento de poupança financeira.  

A estagnação secular se refere à ideia de, sem medidas de 
expansão do gasto público em substituição ao retraído gasto privado, 
a economia provavelmente crescerá devagar. Terá também uma taxa 
de inflação inadequada para o aumento do PIB nominal melhorar a 
relação dívida pública / PIB pelo crescimento do denominador. 

A governança corporativa fortalece a gestão conservadora, 
contribuindo tanto para ambição limitada quanto para cortar 
investimento. Este é ainda mais amortecido pela deflação e dados 
demográficos desfavoráveis.  

Tu d o i s s o d i s p o n i b i l i z a u m g ra n d e c o n j u n t o d e 
“economias” (reservas para ser investidas) direcionadas ao mercado 
de títulos de dívida pública. 

Uma ampla poupança doméstica e uma gestão corporativa 
conservadora não são exatamente marcas registradas dos Estados 
Unidos. No entanto, o setor privado norte-americano apresenta um 
crescente excesso de poupança em relação ao investimento durante a 
maior parte das últimas duas décadas.  

Isso, segundo os economistas do mainstream, ficaria evidente 
no comportamento das taxas de juros em queda contínua para 
alinhar a poupança e o investimento. Esse motivo, nos Estados 
Unidos e em todo o mundo, é questionável quando praticamente 
todos os Bancos Centrais adotam um regime de meta inflacionária e 
fixam o juro básico de referência de maneira discricionária e/ou 
arbitrária.  

Alguns neoclássicos dizem a explicação ser a alta poupança da 
Alemanha, Arábia Saudita e mercados emergentes de rápido 
crescimento, entre os quais se destaca o da China. Em um mercado 
global integrado, as amplas reservas cambiais (e fundos soberanos de 
riqueza) deprimiriam as taxas de juros em todo o mundo. 
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A demografia funcionaria na mesma direção. A expectativa de 
vida, nas economias avançadas, aumentou quase cinco anos nas 
últimas três décadas. Viver mais e ter mais anos de aposentadoria 
faria as pessoas economizarem mais enquanto trabalham.  

É deprimente ver autores consagrados ainda usarem essa 
Teoria de Fundos de Empréstimos de raiz neoclássica. Em vez de usar 
a Abordagem da Circulação Monetária, com uma visão holista 
macroeconômica, acham as poupanças individuais em instrumentos 
financeiros decidirem o rumo da economia mundial! Ora, se há 
demanda para crédito, os bancos colocam esse funding em 
circulação. 

Outros observadores sugerem as taxas de juros terem caído 
porque a necessidade de investimento físico diminuiu. Houve, para 
isso, uma mudança estrutural da manufatura para os serviços e das 
plataformas físicas para as plataformas digitais. 

A causa fundamental, em Regime de Meta Inflacionária, 
adotado mundialmente, parece-me ser a menor taxa de inflação, 
devido à globalização do comércio, e a consequente menor taxa de 
juro fixada pelos Bancos Centrais. Apesar disso, de acordo com a 
anacrônica Teoria dos Fundos de Empréstimos, a maior oferta de 
poupança face à menor demanda de investimento resulta em taxa de 
juros mais baixa.  

Essas taxas de juros mais baixas, por sua vez, significam os 
governos dos Estados Unidos e de outros países avançados estão, na 
realidade atual, dedicando uma fração menor do PIB ao pagamento 
de juros. Isto apesar de agora terem mais dívidas... 

Com as taxas de juros nominais, nos países ricos, pairando um 
pouco acima de zero, tentar reduzir a dívida em plena crise 
pandêmica pode ser uma receita para o desastre. Fora de uma 
Grande Depressão, caso as taxas de juros caíssem, incentivaria o 
gasto privado.  

Mas as taxas não podem cair significativamente quando já 
estão perto de zero. Nessas circunstâncias já depressivas, mudar o 
orçamento para o superávit e tomar menos empréstimos poderia 
deprimir ainda mais a demanda agregada a ponto de aumentar a 
razão dívida / PIB.  
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Pelo contrário, economistas heterodoxos lúcidos argumentam 
agora em favor de os Bancos Centrais pausar a compra de títulos 
públicos em posse de entes privados (política de “afrouxamento 
monetário”) para os comprar diretamente de ente público, isto é, do 
Tesouro Nacional. Propiciarão assim a substituição de suporte 
monetário por suporte fiscal ao investimento público produtivo.  

Ao conter o retorno sobre ativos seguros em renda fixa, essa 
política de “juro zero” dos Bancos Centrais (Fed e BCE) inclusive 
encoraja os investidores, em uma busca desesperada por maior 
rendimento, a se selecionarem uma carteira com ativos mais 
arriscados, por exemplo, no mercado de ações. Pior, essa fuga da 
renda fixa gera um comportamento de manada com profecia 
autorrealizável e propicia ainda maior aumento da riqueza financeira, 
concentrada já na renda variável dos ricaços. 

Se as taxas de juros aumentarem, não necessariamente 
ocorrerá um desastre. Se os gestores de dívidas são experientes, eles 
poderão se antecipar ao vender títulos de longo prazo com 
manutenção de taxas de juros prefixadas baixas. 

Se eles não forem tão previdentes, taxas de juros mais altas 
criarão a necessidade de reduzir as relações dívida / PIB. A maneira 
óbvia será através da geração de superávits orçamentários primários.  

Geração de Contínuos Superávits Orçamentários Primários 

Nos últimos tempos, um pequeno número de países conseguiu 
obter grandes superávits primários, por longos períodos. Atingiram a 
escala necessária para reduzirem seus indicadores de dívida. 

Um estudo recente identifica apenas três países conseguiram 
manter superávits primários em média de 5% do PIB por até dez 
anos:  

1. Cingapura depois de 1990,  

2. Bélgica depois de 1995 e  

3. Noruega depois de 1999.  

Esses casos são especiais. Os excedentes da Noruega foram 
associados a receitas inesperadas do petróleo do Mar do Norte por 
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alguns anos, quando seu Fundo Soberano de Riqueza acumulou com 
base na extração petrolífera para o benefício das gerações futuras.  

Cingapura tinha um governo forte e tecnocrático isolado das 
pressões populares e preocupado em formar uma reserva contra 
contingências. Pagou receitas correntes para seus fundos soberanos 
de riqueza. 

A Bélgica tinha a maior relação dívida / PIB de todos os países 
europeus. Ela teve de a reduzir para convencer seus parceiros 
europeus de ser um membro confiável na Zona do Euro:  

1. instituiu reformas orçamentárias,  

2. ampliou a base tributária,  

3. restringiu os gastos de governo regional e  

4. capacitou um Conselho Nacional de Finanças para monitorar as 
políticas fiscais federais e regionais. 

Evidentemente, superávits primários grandes e persistentes do 
tipo necessário para reduzir as altas dívidas públicas pós-COVID 
serão raros, exceto em circunstâncias especiais. A capacidade de 
gerar tais superávits é especialmente limitada em um ambiente 
político polarizado.  

Quando os partidos políticos estão distantes quanto ao 
consenso sobre as reformas necessárias e desejáveis, o compromisso 
necessário para sustentar as reformas é evasivo. Assim, lidar com a 
dívida pós-COVID provavelmente será especialmente desafiador para 
um país a enfrentar demandas de gastos públicos adicionais com 
saúde, creches, idosos e outras necessidades sociais, tendo a crise do 
COVID revelado lacunas na rede de saúde pública.  

Pior, a crise sanitária também não conseguiu nada para 
moderar a oposição neoliberal de longa data aos impostos mais 
elevados, necessários para financiar esses serviços. Qualquer 
proposta de aumento nos impostos sobre ganhos de capital ou o fim 
da isenção de lucros e dividendos, para pagar gastos adicionais com 
crianças e idosos pobres, certamente, terá a oposição dos 
conservadores no Congresso. 
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Uma crise de dimensão nacional e o número de mortes 
catastrófico serão o argumento de um novo presidente recém-eleito 
usar seu cacife político, de imediato, para superar essa oposição. Mas 
mesmo caso os impostos sejam aumentados, para pagar pelos 
serviços sociais adicionais exigidos pelos públicos pós-COVID, eles 
terão de ser aumentados ainda mais além, ou fontes de receita 
inteiramente novas terão de ser encontradas, para gerar os grandes 
superávits primários contínuos necessários para pagar dívidas. 

Vale a pena tentar a aprovação da cobrança de um imposto 
anual sobre a riqueza dos multimilionários (ou milionários em dólar), 
um imposto único de solidariedade e/ou um imposto digital para 
tratar do legado fiscal da crise provocada pelo COVID-19. Não é 
certeza obter o apoio popular generalizado a esses impostos muito 
mais altos ser sustentado após a emergência da pandemia ter 
passado. 

Um aumento acentuado na taxa de juros agravará ainda mais a 
crise fiscal, e acarretará mais ajustes fiscais em atraso. Taxas de 
juros mais altas significarão encargos financeiros pós-fixados já mais 
altos e os prefixados quando as obrigações vincendas forem roladas.  

Esses juros elevados também acarretarão custos mais altos em 
quaisquer títulos adicionais, emitidos para financiar déficits contínuos. 
Aí, se a vontade política por consolidação fiscal for frágil, os déficits 
nominais persistirão em elevação. 

Em resposta, o Banco Central pode carregar em sua carteira 
livre títulos do Tesouro em quantidade necessária para limitar as 
taxas de juros. No Brasil, operações compromissadas já feitas em 
elevado patamar desde 2020. Pior será perder o controle do nível de 
preços.  

Guerras, pandemias e crises podem ter impactos permanentes 
sobre o comportamento de poupança e investimento e outras 
decisões econômicas. Por exemplo, tendo sido deparadas com a 
inadequação de suas reservas financeiras e o distanciamento social 
do comércio fechado, as famílias responderam ao COVID-19 
aumentando sua poupança preventiva e mantendo uma postura 
menos consumista.  
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Entre as implicações uma delas foi, de imediato, os países 
serem capazes de sustentar níveis mais elevados de dívida sem 
sofrer pressões inflacionárias significativas. Essa era a expectativa 
antes da retomada da inflação no fim de 2020. 

Os Bancos Centrais, de início, permitiram a inflação acelerar. 
Isso fez o crescimento do PIB nominal aumentar em relação à taxa 
de juros nominal baixa ainda paga pelo governo sobre sua dívida. 
Parte dessa dívida era de longo prazo e sua taxa de juros fixada até o 
vencimento. 

Uma taxa de crescimento nominal do PIB favorável com 
diferencial em relação à taxa de juros nominal é uma maneira pela 
qual os governos, no passado, reduziram suas dívidas pesadas. Com 
inflação suficiente, está acontecendo novamente. 

A questão é quanto tempo levará para os investidores mudarem 
para dívida de curto prazo ou quanto tempo haverá antes de exigirem 
um prêmio de risco por investir em prazo maior. Nesse ponto, a taxa 
de juros nominal alcançará a taxa de crescimento do PIB nominal e 
elevará o grau de fragilidade financeira dos governos. 

Para engendrar reduções consideráveis nas dívidas públicas, 
dessa forma, os Bancos Centrais teriam de estar preparados para ver 
a inflação aumentar significativamente. Estarão preparados para 
arquitetar uma inflação muito mais alta e seus senhores políticos e/
ou os congressistas aprovarem?  

Ao tolerar a inflação em níveis significativamente mais 
elevados, os Bancos Centrais estariam infligindo perdas de poder 
aquisitivo real aos fundos de pensão, seguradoras e bancos. Estas 
instituições financeiras são carregadoras dos títulos do governo, 
assim como os investidores individuais em Fundos de Investimentos 
Financeiros.  

A população mundial está envelhecendo com o aumento da 
longevidade. Os idosos não gostam da inflação por razões financeiras 
de interesse próprio, incluindo o fato de investirem em títulos de 
renda prefixada e ela os colocar sujeitos à eutanásia dos rentistas.  
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Eles ainda têm força política. Votam, voluntariamente, em 
número desproporcional à sua participação na população e 
constituem uma massa de pressão eleitoral. 

Por sua vez, o lobby das corporações não financeiras devedores 
e dos governos endividados é mais poderoso em relação ao lobby dos 
poupadores de fundos de pensão, seguradoras e aposentados, 
investidores em títulos de renda fixa. Sendo assim, os Bancos 
Centrais permitirão a inflação atingir níveis mais elevados pelo tempo 
necessário para reduzir os indicadores de dívida / PIB nominal a 
níveis mais confortáveis? 

A alternativa é os Bancos Centrais aumentarem as taxas de 
juros para conter a inflação, independentemente das implicações para 
o serviço da dívida. Nesse caso, o diferencial da taxa de crescimento-
taxa de juros será menos favorável.  

Dependendo da estrutura de vencimento da dívida e de como a 
economia responde a condições monetárias mais restritivas, a taxa 
de juros pode subir acima da taxa de crescimento do PIB nominal. Ou 
não.  

O diferencial entre a taxa de crescimento nominal da renda 
nacional (e consequente aumento da arrecadação fiscal) e a taxa de 
juros teria de permanecer favorável por certo tempo. Assim, não 
haveria crise de sustentabilidade da dívida. 

Os formuladores de políticas economias desenvolvimentistas 
esperam poder “aquecer a economia” sem precipitar uma inflação 
significativa e daí exigir aumentos acentuados nas taxas de juros. 
Será possível? 

Hoje, os investidores têm um rico cardápio de alternativas aos 
títulos do Tesouro. Alguns especialistas defendem repressão 
financeira como forma de reduzir a dívida soberana, mas isso exigiria 
restringir significativamente as opções de investimento.  

É difícil imaginar proibições de modo a impedir os ricaços 
investirem no exterior ou a imposição de um novo Imposto de 
Equalização de Investimentos, para tornar menos lucrativo para 
quem realizar tais investimentos. Pode ser apenas falta de 
imaginação... 
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Perspectivas de Crescimento 

Em comparação com a Era de Ouro do pós-guerra, as 
perspectivas de crescimento hoje são menos otimistas. A demografia 
da geração baby-boom está menos favorável. Lá nasciam, agora 
envelhecem – e cortam o consumo. 

O dinamismo econômico, medido pelas taxas de entrada e saída 
de empresas, diminuiu, e as novas empresas criadas mostram menos 
capacidade de fechar a lacuna de produtividade em relação aos 
líderes tecnológicos. Os anos de escolaridade média estão 
aumentando mais lentamente, após certo nível de realização 
profissional ter atingido níveis relativamente altos em países 
maduros.  

O crescimento econômico mais rápido, como sempre, seria a 
maneira indolor de reduzir a relação da dívida para o PIB. 
Infelizmente, não há um elixir mágico para produzir um crescimento 
mais rápido. 

Isso não significa negar: seria bom ter menos dívidas em vez 
de mais. Quanto mais pesada a dívida e mais altas as taxas de juros, 
menor será a margem para tomar novos empréstimos com a 
finalidade de atender à próxima emergência.  

COVID-19, tal como a crise financeira global de 2008, podem 
ser mais frequentes em vez do pensado anteriormente. Isso coloca 
um prêmio na capacidade de endividamento.  

“Uma dívida interna grande ou uma ainda maior faz pouca 
diferença na capacidade de um governo de responder a uma 
emergência prática”, disse Keynes ao Comitê Colwyn em 1927.  

Os países já tinham uma grande dívida interna como resultado 
da Crise Financeira Global, mas isso não os impediu de intensificar a 
política fiscal e a emissão de dívida em resposta ao COVID-19. 

Além disso, quanto mais pesada a dívida e mais alto o nível das 
taxas de juros, maior será a tentação de impor títulos da dívida 
pública a bancos e outras empresas financeiras, com consequência 
desestabilizadora, para o sistema financeiro, em caso de queda dos 
preços de títulos. Ainda assim, isso não é justificativa para abandonar 
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esses investimentos públicos produtivos ou para mudar 
prematuramente, de formas econômica e pol i t icamente 
insustentáveis, para a consolidação fiscal. 

Tudo isso é para dizer: não há soluções simples. Esta conclusão 
simplória é a dos coautores do livro In Defense of Public Debt: Barry 
Eichengreen, Asmaa El-Ganainy, Rui Esteves, e Kris James Michener.  

Muitos países enfrentaram com sucesso os problemas de 
sustentabilidade da dívida sem grandes deslocamentos econômicos, 
financeiros e políticos. Isso foi feito por: 

1. a manutenção de condições financeiras favoráveis à 
administração da dívida pública como juro baixo e inflação alta,  

2. a contenção fiscal (superávit primário), durante um período 
certo (não antes), e  

3. o crescimento real de suas economias, senão o do PIB nominal.  

Deixar de abordar o problema de todos os três ângulos é uma 
receita para o desastre. 

Soberanos e Estados nacionais recorreram à dívida pública para 
financiar batalhas contra rivais militares, crises econômicas e 
financeiras e pandemias. As enormes dívidas contraídas na batalha 
contra a COVID-19 são um exemplo disso.  

Proteger a saúde e o bem-estar dos cidadãos contra essas 
ameaças é um papel legítimo, na verdade, essencial, do Estado. Os 
regimes políticos sem mobilizar todos os recursos disponíveis para 
conter e repelir tais perigos não reterão o apoio popular. 

Governos duradouros são aqueles capazes de cultivarem e, 
quando necessário, restaurarem sua capacidade de usar o 
financiamento por dívida. Eles têm a visão de fazê-lo com 
antecedência, quando necessário. Eles precisarão fazer alguma 
restauração pós-covid com a retomada do crescimento sustentado. 
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Capítulo 2.  
Roteiro para Redistribuição da Riqueza 

O World Inequaliy Report 2022 é o principal produto do 
Laboratório de Pesquisa sobre Desigualdade Mundial. O Relatório foi 
elaborado sob a liderança de Lucas Chancel e também coordenado 
por Thomas Piketty, Emmanuel Saez e Gabriel Zucman.  

É o produto de uma incansável acumulação de dados 
disponíveis de quase todos os países. Ele permite fornecer as 
melhores respostas para quase todas as perguntas desejadas fazer 
sobre a desigualdade em todo o mundo. 

Concentração de Renda e Riqueza no Brasil 

No Brasil, a renda nacional média do adulto população é de € 
PPP 14.000 (R$ 43.680). Enquanto o fundo de 50% ganha €PPP2.800 
(R$ 8.800), o top 10% ganha quase 30 vezes mais (€PPP82.000 ou 
R$ 255.760).  

O Brasil é um dos países mais desiguais países do mundo: os 
10% mais ricos capturam 59% da renda nacional total, enquanto a 
metade inferior a população leva apenas cerca de 10%. 
Desigualdades no Brasil são superiores às existentes nos EUA, onde 
os 10% capturam 45% da renda nacional total, e na China, onde é de 
42%. 

A desigualdade de renda no Brasil é marcada por níveis 
extremos. As estimativas disponíveis sugerem a participação dos 
10% no lucro sempre ter sido superior a 50%.  

O Índice de Desigualdade de Renda, divulgado pelo PNUD 
(Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento), em conjunto 
com o relatório do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), diz 
respeito às estatísticas referentes ao ano de 2019 e, portanto, não 
refletem o impacto da pandemia do novo coronavírus sobre os países. 
O ranking tem como base o coeficiente Gini para medir desigualdade 
na distribuição de renda.  
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Segundo o PNUD, para esse indicador, zero representa 
igualdade absoluta e 100, desigualdade absoluta. O Brasil atingiu 
coeficiente de 53,9. O país está atrás apenas de outros sete países do 
continente africano. África do Sul (63) Namíbia (59,1) Zâmbia (57,1) 
Zâmbia (57,1), São Tomé e Príncipe (56,3), República Centro-
Africana (56,2), Suazilândia (54,6), Moçambique (54). 

Desde os anos 2000, a desigualdade da renda do trabalho foi 
reduzida no Brasil e milhões de indivíduos retirados da pobreza, em 
grande parte graças a programas governamentais, como o aumento 
salário mínimo ou Bolsa Família. Ao mesmo tempo, na ausência de 
uma grande reforma tributária e agrária, a desigualdade geral de 
renda permaneceu virtualmente inalterado, com os 50% mais pobres 
capturando cerca de 10% da renda nacional e os 10% mais ricos 
cerca da metade dela. 

A desigualdade de riqueza no Brasil também está entre as mais 
elevadas do mundo. Em 2021, os 50% com riquezas inferiores 
detinham menos de 1% do total da riqueza nacional (em comparação 
com 6% na Argentina, por exemplo), enquanto o 1% mais rico da 
população possuía cerca de metade da riqueza total.  

Na verdade, a desigualdade de riqueza aumentou desde 
meados da década de 1990, em um contexto de desregulamentação 
neoliberal e nenhuma grande reforma tributária, pelo contrário, com 
isenção fiscal de lucros e dividendos pagos a Pessoas Físicas. 

"  
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"  

"  

Por qual razão tributar a riqueza? 

Os últimos anos foram marcados por uma renovação dos 
debates sobre a tributação progressiva da riqueza. Enquanto os 
impostos progressivos sobre a riqueza estão em declínio nos países 
ricos, eles ainda existem em formas variadas em vários países como 
Holanda, Noruega, Espanha ou Suíça.  

Mais recentemente, alguns países (como Argentina) discutiram 
ou votaram a favor a introdução de novos impostos sobre a riqueza. 
Em vários outros países (como nos EUA, Alemanha, Reino Unido ou 
Chile), houve discussões sobre riqueza impostos com base em 
propostas detalhadas. 
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Este interesse renovado na tributação progressiva da riqueza foi 
impulsionada por dois fatores:  

1. o aumento da riqueza privada agregada em relação renda 
nacional (conforme mostrado no Capítulo 3 desse Relatório) e  

2. o aumento na concentração de riqueza (conforme mostrado no 
Capítulo 4 desse Relatório).  

Este fenômeno foi acelerado durante a Crise do COVID: 
enquanto a renda nacional caiu, o valor da riqueza privada aumentou. 
Este aumento foi particularmente extremo entre os bilionários. 

Enquanto o debate sobre a riqueza progressiva tributação está 
ganhando força, os impostos progressivos sobre a riqueza continuam 
a ser uma exceção à regra em vez da norma em todo o mundo nos 
dias de hoje. No entanto, a maioria dos países do mundo já tributa a 
riqueza individual com impostos sobre propriedade e herança.  

A receita fiscal global representa 30-50% da renda nacional nos 
países ricos, 15-30% em países emergentes e menos mais de 10% 
em países de baixa renda.  

Os impostos sobre fortunas das pessoas, incluindo sobre 
propriedade e impostos sobre herança, normalmente geram 2-3% da 
renda nacional nos países ricos, 1% em países de renda média e 
0,5% em países de baixa renda e emergentes. No entanto, eles 
representam frações não desprezíveis do total da receita fiscal. 

Impostos sobre a Propriedade – e seu equivalente em vários 
países, como Taxe Foncière na França – são de longe o maior 
componente da receita total do Imposto sobre a Riqueza: eles 
normalmente representam 80-100% da receita total de impostos 
sobre riqueza individual.  

Impostos sobre a Propriedade, geralmente, assumem a forma 
de impostos sobre imóveis e terras rurais. Foram cobrados em muitos 
países durante séculos.  

Na pré-modernidade dessas sociedades, onde os bens como 
terra e habitação representavam a maior parte da riqueza, Impostos 
sobre a Propriedade eram um meio de arrecadar tributando quem 
podia pagar. Hoje, na maioria dos países, os Impostos sobre a 
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Propriedade são regressivos, ou seja, proporcional ao valor: se um 
indivíduo possui uma mansão de € 10 milhões ou um apartamento de 
€ 50.000, eles vão pagar a mesma taxa percentual de imposto.  

Além do mais, Impostos sobre a Propriedade são devidos 
independentemente de o proprietário ter qualquer dívida hipotecária 
sobre a propriedade. 

Ao contrár io dos Impostos Pred ia is anter iores , o 
desenvolvimento da riqueza moderna e do Imposto de Renda, no 
século XX, foi caracterizado pela introdução da progressividade. Com 
um imposto progressivo, a taxa aumenta em proporção maior em 
faixas maiores de rendimento ou riqueza dos contribuintes.  

Essa progressividade foi particularmente íngreme em alguns 
países no século XX. Nos EUA, Reino Unido, Alemanha ou Japão, as 
principais alíquotas de Imposto de Renda atingiram 80% (ou mais), 
em algumas décadas atrás, enquanto as taxas permaneceram muito 
menor para quem ganha menos.  

Nos EUA, taxas de Imposto de Renda muito altas não eram 
anomalia única. Entre 1936 e 1980 a alíquota máxima de imposto de 
renda foi consistentemente estabelecida em 70% ou mais. Embora a 
maioria dos países tenha reduzido maiores alíquotas de imposto de 
renda desde 1980, a tributação progressiva continua a ser o princípio 
definidor da tributação de renda moderna: quanto maior a renda ou a 
riqueza, maior a taxa de imposto. 

Assim, a taxa fixa do imposto predial fica em nítido contraste 
com os impostos de renda e riqueza progressivos modernos. Na 
verdade, não há justificativa econômica real para as taxas de 
Imposto de Propriedade no mundo de hoje.  

Essa tributação é a continuação de regimes fiscais arcaicos nos 
tempos modernos. Foi aceitável nas sociedades pré-modernas, mas 
está em desacordo com a democracia básica e as concepções de 
justiça tributária hoje.  

De muitas maneiras, a situação atual em relação à tributação 
da riqueza é comparável à situação prevalecente no início do século 
XX antes da introdução dos Impostos de Renda progressivos 
modernos. O Imposto sobre a Riqueza existente no sistema tributário 
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é arcaico e desconectado da realidade socioeconômica atual, mas 
muitos interesses econômicos e forças políticas ainda apoiam o status 
quo. 

Modernização da Tributação do Patrimônio Pessoal 

A melhor maneira de modernizar o Imposto Predial seria:  

1. estender sua base a todas as formas de riqueza, em vez de 
apenas imóveis, e  

2. mudar de taxas percentuais fixas a esquemas fiscais 
progressivos. 

Na verdade, isso equivale a transformar os regressivos 
Impostos sobre a Propriedade em modernos e progressivos Impostos 
sobre a Riqueza. Exige superar um amplo mal-entendido existente no 
debate contemporâneo sobre a tributação progressiva da riqueza. 

Alguns comentaristas, contrários a tributação da riqueza, 
argumentam contra ela ser tributada, mas geralmente esquecem o 
fato de a riqueza pessoal sob forma de moradia – o principal ativo da 
classe média – já ser tributada, ainda sendo de maneira regressiva. 
Hoje, os mais ricos possuem principalmente ativos financeiros, em 
vez de imóveis urbanos e terra rural.  

Em termos reais, isso significa o Imposto Predial alcançar uma 
fração muito menor da riqueza total dos multimilionários e bilionários 
em lugar do peso representado para a classe média. Transformar os 
Impostos sobre a Propriedade em impostos progressivos modernos, e 
abranger todas as formas de ativos, seria um passo importante para 
uma tributação mais coerente e integrada do sistema. 

Taxas de imposto relativamente baixas sobre a riqueza podem 
render receitas fiscais substanciais, contribuem para espalhar melhor 
a riqueza, aumentando assim o potencial de geração de riqueza para 
bilhões de cidadãos inteiramente privados de capital. 

Os impostos progressivos sobre a riqueza também contribuem 
para conter o aumento da desigualdade de riqueza extrema e, 
portanto, ajudar a mitigar o impacto potencialmente negativo de 
extrema concentração de riqueza, como o aumento dos monopólios 
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ou os riscos de captura política por interesses financeiros de 
bilionários como Donald Trump. 

Mas os Impostos sobre a Riqueza não prejudicariam a 
economia? A primeira resposta é a riqueza pessoal já ser tributada 
em quase todos os lugares (com IPTU e IPVA), de forma regressiva, 
isto é, com alíquotas únicas independentemente do valor da 
propriedade. 

A segunda resposta é agora termos uma compreensão 
relativamente boa de o que funciona e o que não funciona em termos 
da tributação da riqueza pessoal. Isso se deu graças a uma ampla 
gama de exemplos históricos e contemporâneos de Impostos sobre a 
Riqueza Pessoal.  

Em síntese, dado o enorme aumento do valor agregado e da 
concentração da riqueza privada, nas últimas décadas, seria 
completamente irracional não cobrar mais dos principais detentores 
de riqueza no futuro, especialmente diante os desafios de 
desenvolvimento social e do meio ambiente. 

Estimativas para Imposto Global Progressivo sobre a Riqueza 

O Relatório World Inequaliy Report 2022 coloca um foco no 
potencial de receita dos Impostos Progressivos Globais a incidir sobre 
a riqueza dos milionários e bilionários em dólares. Esses impostos 
poderiam ser implementado como uma forma de modernizar e 
substituir os Impostos Imobiliários existentes ou ser adicionados 
acima destes.  

No raciocínio básico, desenvolvido nos capítulos 8 e 9 do 
Relatório, não existe uma justificativa econômica para impostos fixos 
sobre a riqueza pessoal quando os países já têm Impostos sobre a 
Renda – e menos ainda quando eles já implementam Impostos sobre 
Riqueza Pessoal. Aqui, seus autores sugerem três cenários de 
tributação progressiva da riqueza (baixa, significativa e muito alta, 
ver Tabela 7.2). 

A Tabela 7.1 apresenta o número de indivíduos em diferentes 
faixas de riqueza em 2021, juntamente com sua riqueza líquida total 
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e os impostos aos quais devem pagar de acordo com três cenários 
tributários sobre as riquezas globais.  

"  

Em nível mundial, são 62 milhões de indivíduos possuidores de 
mais de um milhão de dólares às taxas de câmbio do mercado, isto é, 
quase R$ 6 milhões no Brasil. Isto representa o top 1,2% da 
população adulta do mundo.  

Há um pouco mais de 1,8 milhão de indivíduos possuidores de 
mais de US$ 10 milhões (top 0,04%), 76.500 possuindo mais de US$ 
100 milhões (top 0,001%) e 2.750 possuindo mais de um bilhão de 
dólares (top 0,00005%). Além dos 2.750 bilionários no conjunto de 
dados WID.World, há 5 bilionários na lista dos ricos da Forbes 
residentes em jurisdições muito pequenas sem dados disponíveis. 

Juntos, os bilionários globais possuem mais de US$ 13 trilhões, 
equivalente a 3,5% da riqueza mundial. Para comparação, confira os 
valores dos rankings abaixo de fluxo de renda (e não estoque de 
riqueza). 

O Brasil ocupa a 12ª posição no ranking das maiores economias 
do mundo de junho de 2021. Este indicador leva em conta o PIB em 
trilhões de dólares. O Brasil já ficou no top 6º., mas agora está em 
12º. apertado entre Rússia e Austrália. 

1. Estados Unidos: US$ 20,933 trilhões 

2. China: US$ 14,723 trilhões 
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3. Japão: US$ 5,049 trilhões 

4. Alemanha: US$ 3,803 trilhões 

5. Reino Unido: US$ 2,711 trilhões 

6. Índia: US$ 2,709 trilhões 

7. França: US$ 2,599 trilhões 

8. Itália: US$ 1,885 trilhão 

9. Canadá: US$ 1,643 trilhão 

10. Coreia do Sul: US$ 1,631 trilhão 

11. Rússia: US$ 1,474 trilhão 

12. Brasil: US$ 1,434 trilhão 

13. Austrália: US$ 1,359 trilhão 

14. Espanha: US$ 1,278 trilhão 

15. México: US$ 1,076 trilhão 

O ranking das 15 maiores economias do mundo por PPC em 
US$ trilhões se altera bastante. A Paridade do Poder de Compra (PPC) 
mede o poder de compra de um país. É um método alternativo à taxa 
de câmbio nominal (valor de mercado em dólares da moeda nacional) 
para se calcular o quanto uma moeda pode adquirir em bens e 
serviços.  

Neste indicador, o Brasil ocupa o oitavo lugar. Enquanto isso, os 
Estados Unidos acabam ficando atrás da China de maneira 
considerável. 

1. China: US$ 24,143 trilhões 

2. Estados Unidos: US$ 20,933 trilhões 

3. Índia: US$ 8,907 trilhões 

4. Japão: US$ 5,313 trilhões 

5. Alemanha: US$ 4,497 trilhões 
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6. Rússia: US$ 4,097 trilhões 

7. Indonésia: US$ 3,302 trilhões 

8. Brasil: US$ 3,154 trilhões 

9. Reino Unido: US$ 2,960 trilhões 

10. Turquia: US$ 2,547 trilhões 

11. Itália: US$ 2,462 trilhões 

12. México: US$ 2,445 trilhões 

13. Coreia do Sul: US$ 2,310 trilhões 

14. França: US$ 2,300 trilhões 

15. Canadá: US$ 1,850 trilhão 

Se considerar o PIB per capita em dólares nominais, o Brasil 
fica longe das dez maiores economias do mundo. O indicador divide o 
valor do Produto Interno Bruto nominal pela população total. Em 
2020, esse indicador teve no Brasil mais uma queda de 4,8%, 
atingindo um nível de R$ 35.172, o menor valor da série histórica no 
século. 

1. Luxemburgo: US$ 116.921,10 

2. Suíça: US$ 86.849,47 

3. Irlanda: US$ 83.849,81 

4. Noruega: US$ 67.176,43 

5. Estados Unidos: US$ 63.415,99 

6. Dinamarca: US$ 60.494,20 

7. Islândia: US$ 59.633,72 

8. Singapura: US$ 58.902,22 

9. Austrália: US$ 52.824,82 

10. Países Baixos: US$ 52.247,54 
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A Tabela 7.2 detalha os três cenários fiscais considerados pelo 
World Inequaliy Report 2022. As taxas apresentadas são taxas 
marginais, ou seja, aplicam-se à fração de riqueza possuída entre 
dois limiares e não à riqueza total.  

"  

O primeiro cenário é uma proposta modesta de imposto sobre a 
riqueza: entre US$ 1 milhão e US$ 10 milhões, a taxa inicial seria 1% 
e aumentaria progressivamente até 3,5% para indivíduos possuindo 
mais de US$ 100 bilhões. Este cenário gera 1,6% da receita global 
em impostos receitas após ter em conta possíveis evasão fiscal e 
depreciação de capital (ver mais abaixo).  

Essas estimativas são relativamente conservadoras, porque a 
evasão fiscal poderia, na prática, ser menor e, consequentemente, 
receitas maiores. Nessa situação, atingiria até 2,1% neste cenário. 

No segundo cenário (Imposto sobre a Riqueza elevado), a taxa 
aplicada a pessoas físicas com posse entre US$ 1 milhão e US$ 10 
milhões também seria 1%, mas aumentaria mais progressivamente 
face ao cenário 1. A taxa de imposto seria de 5% entre US $ 1 bilhão 
e US$ 10 bilhões e sobe para 7% na faixa US$ 10-100 bilhões. Sobre 
uma riqueza superior a US$ 100 bilhões, a alíquota seria de 10%.  

Essas taxas devem ser comparadas com a taxa média anual do 
aumento da riqueza de bilionários ao longo de todo o período 
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1995-2021: 7-8% (ver Capítulo 4). Isso significa, em termos reais, a 
riqueza teria aumentado em 1-2% ao ano para bilionários na faixa 
US$ 1-10 bilhões mesmo depois de pagar esse Imposto sobre a 
Fortuna.  

Este cenário gera um Imposto sobre a Riqueza equivalente a 
2,1% da renda global, mesmo quando fatorando em uma quantia 
justa da evasão fiscal. 

No terceiro cenário, a alíquota aplicada sobre milionários na 
categoria US$ 1-10 milhões permanece inalterada, mas a 
progressividade fiscal é ainda mais acentuada se comparada ao 
cenário 2. A taxa atingiria 50% acima de US$ 10 bilhões e 90% 
acima US$ 100 bilhões. Isso efetivamente baniria a acumulação de 
riqueza superior a US$ 10 bilhões.  

A receita gerada neste cenário é equivalente a 5,3% da renda 
global após a evasão fiscal. 

Naturalmente, tal cenário de Imposto sobre a Riqueza não pode 
aumentar essa receita para sempre, porque o confisco efetivamente 
impediria decabilionários e especialmente centibilionários de manter 
sua riqueza. 

Estimativas Regionais de Impostos sobre Fortunas 

As Tabelas 7.3a-g apresentam estimativas de receita com o 
Imposto sobre a Riqueza regional. Abaixo apresento apenas a 7.3e. 

Na Ásia Oriental, 13 milhões indivíduos possuem mais de US$ 1 
milhão. Sob o Cenário 1, a receita do Imposto sobre a Riqueza 
representa 1,3% da renda regional e está próximo de 1,7% no 
Cenário 2.  

Na Europa, existem 16 milhões indivíduos possuidores de mais 
de US$ 1 milhão e 499 bilionários. A receita total no cenário 1 seria 
1,5% do rendimento total europeu e 1,8% no cenário 2.  

Na América do Norte, há 29 milhões de pessoas com mais de 
US$ 1 milhão e 835 bilionários. A receita tributária total sob o cenário 
1 representa cerca de 2,8% do total da receita e nas contas do 
cenário 2 seria 3,5% da receita total.  
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Na África Subsaariana, há 240.000 pessoas possuidoras de 
mais de US$ 1 milhão e 11 bilionários. A receita total no cenário 1 
representa cerca de 0,3% da receita total e no cenário 2 representa 
0,4% da receita total. Dentro 

No Sul e Sudeste Asiático, existem 850.000 pessoas 
possuidoras mais de US$ 1 milhão e 260 bilionários. Receita tributária 
total no cenário 1 representa cerca de 0,7% da renda total e no 
cenário 2 representam 1,0% da renda total.  

Na América Latina, há 1,9 milhões de pessoas possuidoras de 
mais de US$ 1 milhão e 105 bilionários. A receita tributária total sob 
cenário 1 representa cerca de 1,1% do total de rendas e receitas 
fiscais no cenário 2 representam 1,3% da renda total. 

 

"  

No Oriente Médio e Norte da África, há 915.000 pessoas 
possuidoras de mais de US$ 1 milhão e 75 bilionários. A receita fiscal 
no cenário 1 representa cerca de 0,5% do total de renda e a receita 
no cenário 2 representa 0,6% da renda total. 

Na Rússia e na Ásia Central, existem 230.000 pessoas 
possuidoras de mais de US$ 1 milhão e 133 bilionários. Receita 
tributária total no cenário 1 representa cerca de 0,8% da renda total, 
e receita tributária total nas contas do cenário 2 por 1,4% da renda 
total. 

Os autores do Relatório sublinham o fato de as receitas fiscais 
em cada dos nossos cenários aqui ser bastante substancial. 
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No cenário 1, 0,5-3% da renda nacional é gerado pelo imposto 
dependendo da região. Isto é politicamente considerável, dado tal 
Imposto sobre Riqueza não aumentar os impostos para 98-99% da 
população em cada região.  

Além disso, no cenário 1, a riqueza continuaria crescer 
significativamente no topo da distribuição. As taxas de imposto estão 
significativamente abaixo as taxas médias de crescimento da riqueza 
observadas para os grupos nas últimas décadas. 

Na verdade, existem muito poucos impostos possíveis de gerar 
receita significativa, ao mesmo tempo impactando apenas uma 
pequena fração da população. 

Respostas Comportamentais à Tributação da Riqueza 

As estimativas apresentadas acima incluem evasão fiscal com 
dois parâmetros:  

1. uma taxa de evasão fiscal e  

2. uma taxa de valorização ou depreciação do estoque de capital.  

O parâmetro de evasão fiscal define a parcela esperada de 
riqueza tributável não reportada, devido às múltiplas formas de 
evasão fiscal (subnotificação, offshoring, fraude, etc.). Uma taxa de 
evasão de 10% significa 10% do valor líquido do patrimônio 
tributável não ser reportado e, portanto, as receitas será 10% menor 
do possível de ser, caso a evasão fiscal estivesse ausente.  

A depreciação do estoque ou parâmetro de desvalorização 
ajuda a antecipar os impactos potencialmente negativos ou positivos 
da tributação da riqueza sobre os preços dos ativos. Um parâmetro 
de depreciação de 15% equivale a assumir o valor de mercado dos 
ativos não financeiros diminuírem 15% após a introdução de um 
Imposto sobre a Riqueza.  

As estimativas de referência apresentadas acima levam em 
conta a evasão fiscal e a depreciação (respectivamente 10% e 15%). 

Assumindo uma evasão de 0% e um capital depreciação de 0% 
geraria 2,1%, 2,7%, 7,0% da renda global como receita de imposto 
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de riqueza para os cenários 1, 2 e 3, respectivamente. Assumindo um 
taxa de evasão de 40% e uma depreciação de capital taxa de 10% 
gera 1,2%, 1,5% e 3,8% de receita do imposto sobre a riqueza, 
respectivamente.  

Na América do Norte, mesmo no cenário dos países mais 
conservadores, tanto em termos de taxas de tributação e evasão e 
depreciação de capital, a receita gerada ainda representaria 2% da 
renda nacional. Por outro lado, poderia atingir 11% da renda nacional 
sob o terceiro cenário fiscal, ausentes a evasão e a depreciação.  

Na realidade, as respostas comportamentais à tributação da 
riqueza não obedecem a nenhuma lei de natureza – são regidos pelas 
escolhas da política fiscal (ou falta delas).  

O impacto de tributação da riqueza sobre o estoque total de 
riqueza também dependerá de como a receita fiscal será usada. Caso 
seja reciclada para melhorar o acesso à educação básica e saúde, 
essa receita poderá dar à economia uma chance de melhorar seu 
potencial produtivo e, em consequência, ajuda a valorizar o estoque 
de riqueza.  

Nos capítulos 8 e 9, o Relatório discute as opções políticas para 
reduzir a evasão fiscal e aumentar o potencial produtivo de impostos 
sobre a riqueza. O Capítulo 10 discute as opções sobre como usar a 
receita do imposto sobre a riqueza. 

Aprendizagem com Exemplos Passados e Atuais de Tributação 
Progressiva da Riqueza 

A maioria dos países europeus aboliu a tributação progressiva 
da riqueza nas últimas décadas. Esta forma específica de tributação 
da riqueza, aplicada em vários países europeus, tinha três principais 
fraquezas.  

Em primeiro lugar, havia concorrência entre impostos, por 
exemplo, o Imposto sobre a Riqueza francês foi imediatamente 
cancelado quando houve mudança residencial do contribuinte de Paris 
para Londres e evasão offshore, pois até recentemente não havia 
partilha de informação transfronteiriça.  
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Em segundo lugar, Impostos sobre a Riqueza europeus tinham 
limites de baixa isenção. Causou problemas de liquidez para alguns 
contribuintes moderadamente ricos com poucos ativos líquidos e 
renda em dinheiro limitada. 

Em terceiro lugar, muitos dos Impostos sobre a Riqueza 
europeus foram projetados no início do século XX e não tinham sido 
modernizados, talvez refletindo a oposição ideológica e política à 
tributação da riqueza nas últimas décadas. Esses impostos sobre a 
riqueza dependiam de autoavaliações em vez do relato sistemático de 
informações documentadas. 

Estas três fraquezas levaram a reformas. Elas minaram, 
gradualmente, a integridade do Imposto sobre a Riqueza. Houve a 
isenção de algum bem em classes como ativos de negócios ou 
imóveis. Colocou-se limites fiscais com base na renda declarada. Daí 
foi até a revogação total do imposto sobre a riqueza. 

Um Imposto sobre a Riqueza moderno pode superar essas três 
fraquezas.  

Primeiro, a evasão fiscal offshore pode ser combatida de forma 
mais eficaz hoje em vez do ocorrido no passado, graças a um avanço 
recente no intercâmbio de informações transfronteiriças. Além do 
mais, Impostos sobre a Riqueza poderiam ser aplicados aos 
expatriados por alguns anos, pelo menos, aliviando as preocupações 
sobre a concorrência fiscal entre países.  

Em segundo lugar, uma abrangente base de Imposto de 
Riqueza com uma alta isenção até certo limiar e nenhum tratamento 
preferencial para qualquer classe de ativos pode reduzir 
drasticamente as possibilidades de evasão e aplicar-se aos 
verdadeiros membros da classe ricaça. Ela, por definição, não 
enfrenta questões de liquidez.  

Em terceiro lugar, aproveitando a moderna tecnologia da 
informação, as autoridades fiscais têm a oportunidade de coletar 
dados sobre o valor de mercado da maioria das formas de riqueza 
familiar e usar essas informações para pré-preencher as declarações 
fiscais da riqueza com esse valor de mercado atualizado, reduzindo as 
possibilidades de evasão para um mínimo.  
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Aliás, a recente proposta de Imposto sobre a Riqueza, feita nos 
Estados Unidos, tem um alto limite de isenção (US$ 50 milhões em 
vez de US$ 1 milhão ou menos para a tributação da riqueza 
europeia), uma base tributária sem isenções, e uma agressiva 
execução fiscal. 

Imposto sobre Grande Fortuna no Brasil 

Antônio Delfim Netto é professor emérito da FEA-USP, ex-
ministro da Fazenda, Agricultura e Planejamento durante a ditadura 
militar. Diz não ter dito “o bolo tem de crescer antes de reparti-lo”, na 
ocasião, isto é, nos anos 70 do século XX. Bem, agora cresceu...  

Como reparti-lo — sem nenhuma revolução socialista com 
propósito de desapropriar parte das fortunas privadas — se não for 
pelo Imposto sobre Grandes Fortunas? Ele provocará fuga de capitais, 
caso sua adoção não seja multilateral?  

Delfim Netto publicou artigo (Valor, 15/07/14) a respeito. Como 
ex-deputado constituinte, na elaboração da Constituição brasileira de 
1988, contém um depoimento relevante para ficar registrado na 
história. 

Quanto ao Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), o texto 
constitucional diz: “Art.153. Compete à União instituir impostos 
sobre: VII – grandes fortunas, nos termos de lei complementar”. 

O cidadão brasileiro pode imaginar esse item e tudo o mais do 
sistema tributário ter sido produto de uma longa e meditada 
discussão, onde se ouviram professores de Finanças Públicas e 
Pessoais, historiadores, economistas, etc. Pode estar convencido de 
tal “proposição” ter sido produto de uma análise cuidadosa das 
experiências de outros países e assim representaria a “última 
palavra” em termos da justiça tributária.  

Pensa técnicos nacionais e estrangeiros terem sido convocados 
pela Constituinte para ser ouvidos com atenção. Eles teriam 
mostrado, conclusivamente: 

1)  quase todos os países estão adotando impostos sobre as 
grandes fortunas; e 
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2)  todo sistema tributário moderno se apoia sobre esse tipo de 
imposto. 

No Reino Unido, a mudança do sistema tributário levou três 
anos de intensos estudos da Câmara dos Comuns. Lá foram ouvidos 
dezenas de especialistas ingleses, americanos, suecos e italianos.  

Nos EUA, a mudança do sistema tributário levou mais tempo. 
Na Suécia, o problema foi tratado de forma prioritária.  

No Brasil, segundo Delfim Netto, não aconteceu nada disso. 
“Em poucos dias um grupo de pessoas inteligentes, mas com pouca 
afinidade com qualquer sistema tributário, costurou o nosso. A coisa 
só não ficou pior graças à diligência e prudência do relator e do 
presidente da comissão”. 

A verdadeira história daquele dispositivo é a seguinte, segundo 
sua narrativa histórica: “como não havia a menor certeza sobre ele – 
sobre o que significava; sobre o que pretendia; se era uma 
necessidade, ou um ato de vontade –, estabeleceu-se uma polêmica. 
Para alguns, ele parecia um ‘avanço’, pois um Imposto sobre as 
Grandes Fortunas há de ser um avanço na diminuição da 
desigualdade”. 

Por outro lado, não parecia tão fácil saber em qual direção era o 
“avanço”. Logo, acordou-se o seguinte: “como a Constituição não 
pode esperar, porque o povo está lá fora reclamando aqui não 
trabalharmos, vamos acolher a ideia, mas acrescentar ‘de acordo com 
Lei Complementar’. Isso dará tempo para se estudar melhor a 
sugestão”. Em poucas palavras: “vamos empurrá-lo com a barriga, 
deixar como está para ver como fica”… 

Um Imposto sobre o Patrimônio pode ser um complemento para 
dar maior justiça tributária ao Imposto de Renda. Porém, ele 
apresenta problemas graves e sua implementação é duvidosa.  

Delfim Netto acha “não há nada em seu propósito cuja 
regulamentação adequada do Imposto de Renda não possa fazer com 
maior justiça e com maior eficiência”. A questão se refere às 
diferenças em suas práticas e nas dimensões de arrecadação entre a 
tributação de um estoque datado (riqueza) e um fluxo contínuo 
(renda). 
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A propriedade pode não ser uma medida exata da capacidade 
de pagar. Um cidadão com uma renda de trabalho de 100 e outro 
com um patrimônio de 1.000 não têm, claramente, a mesma 
capacidade de pagar. O patrimônio dá ao segundo maior segurança, 
enquanto o fluxo de renda do primeiro lhe dá maior liquidez. 

Tributar um estoque com variações do seu valor de mercado, 
por exemplo, a recente e inédita elevação do valor de automóveis 
usados provocou um valor do IPVA 2022 em São Paulo com aumento 
médio de 22,54%, enquanto os salários de servidores públicos estão 
congelados há anos! Uma riqueza com maior valor não significa 
“dinheiro na mão” caso não se realize sua venda! Vender para pagar 
impostos provoca uma revolta política dos pequenos proprietários! 

O que o Imposto sobre o Patrimônio (nem sempre líquido) 
pretende é maior equidade horizontal. Por isso, nos países europeus 
onde ele tem tradição (Alemanha, Dinamarca, Noruega, Holanda, 
Suécia e França), a sua alíquota é extremamente baixa (a mais alta 
taxa marginal não passa de 2,5%) e a sua importância na receita 
geral é desprezível (em torno de 1%). 

Em 1974, o Partido Trabalhista tentou implementá-lo na 
Inglaterra. O resultado dos estudos foram muito duvidosos: depois de 
um ano de trabalho, a comissão apresentou um relatório em quatro 
volumes com mais de 2.000 páginas e as conclusões se resumem a 
dois parágrafos, porque não se chegou a um consenso. O imposto foi 
esquecido. 

A confusão aumenta quando as pessoas imaginam o Imposto 
sobre as Grandes Fortunas ser capaz de cumprir um papel de 
distribuição da propriedade. Isto porque seu pagamento obrigará a 
venda do patrimônio imobilizado, no caso de imóveis não alugados no 
montante do imposto e/ou de automóveis usados, para satisfazê-lo. 

Um imposto sobre o patrimônio ilíquido não tem essa função 
em nenhum país onde está instituído, estimado em menos de vinte. 
Provocaria a depreciação do seu valor de mercado quando todos o 
colocam à venda em simultâneo. Haverá a sensação de 
empobrecimento dos proprietários de casa e automóvel. 

Se distribuição da riqueza for o objetivo, segundo Delfim Netto, 
“o imposto será um desastre, pois terá efeitos catastróficos sobre o 
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nível de poupança e de investimentos privados. Acabará por 
prejudicar o desenvolvimento econômico e, portanto, tornando os 
pobres ainda mais pobres. Se o objetivo for diminuir as 
desigualdades, coisa muito saudável e civilizada, existem meios mais 
eficientes para fazê-lo sem comprometer o processo produtivo.” 

Como, hein? Alíquotas maiores sobre os fluxos de rendas do 
capital?  

O risco de exagerar na dosagem seria tributar valores nominais, 
inflados por juros. Em certas conjunturas, mal permitem a “correção 
monetária”, isto é, evitar a perda do poder aquisitivo pela corrosão 
inflacionária.  

Sobrepondo uma forte tributação, além da já existente, 
resultaria em rendimento líquido real negativo. Logo, desestimularia 
as aplicações financeiras e levaria a uma fuga de capitais para o 
mercado paralelo de dólares.  

Por sua vez, os Impostos sobre Propriedade (estoques) anuais, 
por exemplo, IPTU, penalizam até velhas viúvas com propriedade 
herdada, cujo valor de mercado oscila. Elas não se arriscam a (ou 
sabem) negociá-la e recebem fluxo de renda insuficiente para pagar 
esses impostos. Os bens herdados estão imobilizados e, muitas 
vezes, mal alugados. 

O fato histórico é, em um sistema capitalista, não há nenhuma 
experiência de igualdade social. Ele é injusto por natureza, ou seja, 
por nascença.  

A desigualdade de riqueza só diminuiu no período entre guerras 
(1914-1945), com a destruição física de riquezas, as desapropriações 
efetivadas pelas ditas “revoluções comunistas” (soviética e chinesa no 
imediato pós-guerra), a hiperinflação alemã, a Grande Depressão 
após 1929, entre outras calamidades sociais. Resta a alternativa de 
buscar a “igualdade de oportunidades”, através de educação pública 
massiva de boa qualidade, e diminuir a “desigualdade de resultados” 
via imposto de renda. 
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Estrutura Tributária Regressiva Brasileira 

"  

Impostos sobre Bens e Serviços (13,42% do PIB) representam 
42% da carga tributária (31,64% do PIB) e constituem uma 
tributação regressiva. Todos os consumidores, independentemente da 
faixa de renda, pagam o mesmo valor de imposto em cada produto 
adquirido. 

Impostos sobre a Propriedade (1,58% do PIB) e Impostos sobre 
Renda, Lucros e Ganhos de Capital (7,06% do PIB), cujas 
características possibilitam uma cobrança progressiva, somados 
(8,64% do PIB) representam 27% da carga tr ibutár ia. 
Evidentemente, mesmo multiplicando seu valor, algo politicamente 
inviável, não substituiriam toda a carga de tributação regressiva. 

Historicamente, Impostos sobre Bens e Serviços equivalem a 
quase ½ da arrecadação total, Contribuições sobre Folha de Salários 
giram em torno de 26%, Imposto de Renda em pouco mais de 18%, 
Impostos sobre a Propriedade acima de 4% e Impostos sobre 
Transações Financeiras caíram para menos de 2%. 

Por ente federativo, o Governo Federal participa com quase 
70% da arrecadação total, os Governos Estaduais somam cerca de ¼ 
e os Municipais, em torno de 6%. 
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A carga tributária, desde a desoneração fiscal da Presidenta 
Dilma caiu de 33% em 2011 para 31,8% em 2014. Depois foi 
gradualmente se elevando até 32,5% em 2019, mas caiu para 31,6% 
em 2020. Em tendência oposta de crescimento, a carga tributária 
média da OCDE se elevou de 31,9% em 2010 para 34% em 2020. 

A carga tributária dos países socialdemocratas europeus está 
bem acima: cerca de 51% na Dinamarca, 45% na França, e acima de 
43% estavam Bélgica, Finlândia, Itália, Áustria e Suécia. A da 
Noruega atinge 39% e abaixo dela vêm os demais europeus com 
carga acima de 33% do PIB – o patamar anterior do Brasil. 

A Dinamarca está, destacadamente, em 1º. lugar na 
arrecadação de Impostos sobre Lucro, Renda e Capital com 33% do 
PIB. Nesta, o Brasil fica em último lugar se comparado com todos os 
países da OCDE. 

Por sua vez, é o segundo colocado, abaixo apenas da Hungria, 
em ranking de carga tributária mais elevada sobre Bens e Serviços. 
Os Estados Unidos os tributam menos, se comparados a todos os 
países da OCDE. 

O Brasil se destaca também como o de maior carga tributária, 
se comparado a todos os países da América Latina e Caribe. Fica 
pouco acima da Argentina. A do México e a do Chile é menos de 20% 
e a da Colômbia pouco mais. 

Por fim, vale observar as maiores alíquotas médias no Imposto 
de Renda, considerando os tributáveis, exclusivos e isentos, são 
pagas pelos contribuintes nas faixas acima de 30 salários mínimos. 
Vão de 20% a 23%. 

O decil mais rico paga 38% do total da renda tributável bruta, 
44% do total da renda com tributação exclusiva e tem 30% do total 
dos rendimentos isentos. Na soma, esses 10% mais ricos é a faixa de 
maior pagamento com 36% do total. 

Segundo informações da Receita Federal por faixa de renda, 
50% dos declarantes têm apenas 0,1% de imposto devido sobre sua 
renda bruta. A faixa em seguida de 40% dos declarantes tem 3,5%; 
9% pagam 11,1%; 0,9% pagam 12,4% e 0,1% mais ricos pagam 
9,1% de sua renda bruta. 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Capítulo 3.  
Visão Fiscalista do Atual Desgoverno 

Farei neste capítulo uma avaliação crítica das ideias dos 
coautores de “Panorama F isca l : Destaques de 2021 e 
Perspectivas” (Carta de Conjuntura - Número 53 - Nota de 
Conjuntura do IPEA 28 - 4° Trimestre de 2021). O Relatório é 
assinado pelos pesquisadores Marco Cavalcanti, ex-subsecretário de 
Política Fiscal no Ministério da Economia do atual desgoverno e 
Diretor Adjunto de Estudos e Políticas Macroeconômicas (DIMAC) do 
IPEA, Felipe Martins, Sergio Ferreira e Wellington Nóbrega, todos 
técnicos do IPEA-DISMAC. 

Em seu Sumário já diz sua razão ser uma defesa da política 
fiscal do atual desgoverno, praticamente exclusiva do uso de outros 
instrumentos. Deixa a política monetária e a política cambial (além do 
grau de abertura externa) sob total responsabilidade da autonomia 
do Banco Central do Brasil e adota uma não-política de crédito por 
parte dos bancos públicos federais. 

Não possui nenhuma visão holista e dinâmica da política 
econômica, conforme exposta no Prefácio deste livro. Seus 
economistas ortodoxos e fiscalistas demonstram desconhecer o 
conceito-chave de alavancagem financeira de políticas públicas. Só se 
preocupam, obsessivamente, com o “risco fiscal” sem sequer o 
definir!  

Dizem ele ter potencial de provocar todas as piores mazelas à 
economia brasileira. No entanto, não expõe seus canais de 
transmissão (ou contaminação como um vírus da pandemia), por 
exemplo, ao “risco cambial”.  

A leitura do Capítulo 1 deste livro, Dívida Pública e Dívida 
Social, pelo contrário, propicia uma avaliação realista. Mostra até qual 
ponto é necessária a postura de responsabilidade fiscal – e em quais 
circunstâncias conjunturais. 

Os técnicos oficiais, praticantes da Economia das Expectativas 
Subjetivas (ou Riscos), reconhecem: “apesar da melhora observada 
nas contas públicas em 2021, as expectativas em relação à evolução 
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do quadro fiscal nos próximos anos têm sido fonte de incertezas para 
o cenário macroeconômico, adicionando importantes fatores de risco 
para a recuperação da economia brasileira”.  

Essas incertezas estiveram associadas principalmente ao 
problema de cumprimento do teto de gastos da União em 2022, cuja 
solução acabou convergindo para a aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição conhecida como “PEC dos Precatórios”. A 
aprovação dessa PEC resolveu o problema de obediência à Emenda 
Constitucional (EC) n. 95/2016 (“Teto dos Gastos”) em 2022, mas 
deu margem à preocupação, por parte de analistas e de segmentos 
da sociedade. Evidentemente, ela sinalizou o abandono do 
comprometimento do país com o equilíbrio fiscal. 

Diante disso, a percepção de risco fiscal tem permanecido 
relativamente elevada, continuando a representar um fator negativo 
para o ritmo de crescimento da economia. 

Exercícios econométricos, realizados pelos tecnocratas, buscam 
confirmar essa hipótese de o aumento das incertezas fiscais 
domésticas ao longo do ano foi, de fato, importante para explicar o 
aumento das taxas de juros sobre a dívida pública brasileira. Aí 
teriam de demonstrar qual foi o poder de barganha do Tesouro 
Nacional nos leilões primários de títulos de dívida pública frente aos 
seus dealers carregadores – e não as oscilações das marcações a 
mercado desses títulos no mercado secundário. 

Contudo, observando sob a ótica de participantes privados 
nesse mercado, afirmam: “o movimento de queda das taxas de juros 
dos títulos da dívida pública nos últimos dois meses pode sinalizar ter 
havido certa redução, ou pelo menos acomodação, na percepção de 
risco fiscal por parte de O Mercado. Nos próximos meses, ficará mais 
claro se isso de fato ocorreu”.  

De qualquer forma, os tecnocratas adotam a hipótese de “o 
quadro fiscal continuar representando, no curto e médio prazo, um 
fator de risco importante para o processo de recuperação da 
economia brasileira. Será necessário esforço redobrado, por parte do 
setor público e da sociedade brasileira em geral, na continuidade do 
processo de consolidação fiscal interrompido pela pandemia – não 
apenas no sentido de conter as despesas em nível agregado, mas 
também na direção da melhora da qualidade do gasto”.  
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Desrespeitando a regra democrática de alternância de poder, 
desejam explicitamente ditar regra fiscal, desde já, para um provável 
governo socialdesenvolvimentista. Desesperadamente, tentam 
defender seu legado como fosse uma cláusula perpétua de política 
econômica! 

Os exercícios de simulação realizados mostram a priori o 
imaginário desses técnicos ao explicitar a ameaça para o futuro.  

“Caso o risco fiscal seja mantido sob controle, a relação entre a 
dívida bruta do governo geral (DBGG) e o produto interno bruto (PIB) 
pode apresentar estabilidade ou trajetória de queda ao longo desta 
década – a depender da magnitude do efeito das reformas 
microeconômicas em curso sobre a produtividade da economia. 
Contudo, caso o país não seja capaz de avançar no requerido 
processo de consolidação fiscal, e a economia convirja para um 
equilíbrio caracterizado por menor crescimento e mais inflação e 
juros, a dívida pública poderá entrar em uma trajetória 
insustentável”. 

O individualismo metodológico desses economistas é 
demonstrado sempre quando apelam para o pressuposto peso 
decisivo de “reformas microeconômicas” – leia-se liberalização ou 
desregulamentação neoliberal como a reforma trabalhista realizada 
no governo golpista – para o desempenho macroeconômico!  

Invertem também a causalidade do indicador ex-post da 
produtividade. Esta aumentará só se a aceleração do crescimento do 
PIB se elevar acima do ritmo de emprego de trabalhadores. Não é 
capacidade laboral e/ou educacional, a priori, a variável explicativa 
decisiva para o aumento da produtividade, mas sim os incentivos à 
produção. 

Quadro Fiscal em 2021 

As contas públicas fecharão 2021 em níveis melhores em 
relação ao fim do ano anterior. Isso se deve, principalmente, ao 
crescimento nominal do PIB com a taxa de inflação mais elevada, 
relativamente às expectativas iniciais da equipe econômica 
governamental. 
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Ensejaram, para o acumulado do ano, uma arrecadação federal 
cerca de R$ 270 bilhões acima do nível previsto em março de 2021 e 
um aumento de receita líquida do governo central da ordem de R$ 
210 bilhões. Esse ganho de receita compensará a reestimativa, 
também para cima, das despesas primárias federais, levando a um 
déficit primário no ano de aproximadamente R$ 70 bilhões – inferior 
à previsão de déficit constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2021, de R$ 247 bilhões, bem como à previsão divulgada 
no Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias 
de março, de R$ 226 bilhões (tabela 1). 

"  

Os resultados ficaram longe das estimativas oficiais. 
Curiosamente, como fossem especuladores, os tecnocratas 
acompanham as previsões dos “participantes de mercado” ao longo 
do ano, com aumentos significativos das medianas das projeções do 
Prisma Fiscal para a arrecadação federal, a receita líquida e o 
resultado primário do governo central em 2021 (tabela 2). 

"  

O Prisma Fiscal é um sistema de coleta de “expectativas de 
mercado”, criado e gerido pela Secretaria de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda, “para acompanhamento da evolução das 
principais variáveis fiscais brasileiras sob a ótica de importantes 
analistas do setor privado”, segundo o dito na página oficial do 
governo. Cabe a ele se guiar – e pior, se pautar – por essas 
subjetividades médias, seguidamente equivocadas?! 
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Expectativa é o estado ou qualidade de esperar algo ou alguma 
coisa viável ou provável de acontecer. Um grande desejo ou ânsia por 
receber uma notícia ou presenciar um acontecimento benéfico ou 
próspero para si não tem base na realidade concreta. 

É mera esperança em algo, baseado em falsas promessas 
ideológicas, se tornar realidade. O sentimento de expectativa só pode 
existir na ausência da realidade, ou seja, quando o objeto motivador 
da expectativa ainda não se provou ser viável e real, sendo apenas 
uma condição presente no desejo de enriquecimento do indivíduo. 

A previsão sem informação concreta ou condição real, para 
sustentar essa esperança, transforma a chamada “expectativa” 
apenas em uma “(auto) ilusão”. 

A expectativa é uma suposição incerta. Quando um indivíduo 
espera ou deseja muito por algo ou alguma coisa e a expectativa não 
se cumpre na realidade, surge o sentimento de desilusão. E daí? Sem 
corresponder a decisões econômico-financeiras concretas por qual 
razão interessa ao governo acompanhar essa especulação? 

No âmbito dos entes subnacionais, observou-se movimento 
semelhante de melhora do resultado primário. O menor déficit 
primário do setor público consolidado, em combinação com o 
aumento do PIB nominal, levou a razão dívida pública/PIB a também 
fechar o ano em nível mais favorável se comparado ao previsto no 
início do ano.  

De acordo com a sondagem do Prisma Fiscal/SPE, as previsões 
dos agentes de mercado para a razão entre a DBGG e o PIB no final 
de 2021 passaram de 89,4% em março para 81,6% em dezembro 
(gráfico 1). Veja o equívoco das expectativas! Qual é sua serventia?! 
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"  

É relevante sim acompanhar os resultados (ex-post) da política 
econômica e não as expectativas (ex-ante), isto é, após e não antes 
dos fatos transcorridos. À imagem do ministro da Economia, a equipe 
econômica parece crer a propaganda enganosa (e a falta de medidas 
concretas) guiar esses resultados. 

A melhora dos indicadores fiscais no ano se deveu, 
principalmente, ao crescimento nominal do PIB por causa da taxa de 
inflação mais elevada, relativamente às expectativas iniciais para 
2021. Nem O Mercado, nem O Governo, ninguém adivinhou o futuro! 

A tabela 3 mostra, em março, as medianas da pesquisa Focus 
do Banco Central do Brasil (BCB), ou seja, predominância de 
previsões erráticas – e miméticas porque uns copiam os outros – 
apontavam para um crescimento real do PIB de 3,2% e uma inflação 
– medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – de 
4,7% no ano. Afinal, essas taxas atingiram 4,6% e 10%, 
respectivamente, comprovando mais uma vez o desencontro abismal 
entre expectativas e realidade. 

O crescimento à base da inflação tem contribuído para o 
aumento da renda e do faturamento nominais na economia e, por 
conseguinte, para a melhora dos níveis correntes e esperados da 
arrecadação tributária e do resultado primário. Cobra-se impostos 
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sobre os preços mais elevados, mesmo se a quantidade produzida e 
vendida for menor. 

Além disso, a expansão do PIB nominal aumenta o 
denominador da relação DBGG/PIB, propiciando uma melhora desse 
indicador – efeito ampliado pelo fato de o deflator implícito do PIB ter 
acelerado ainda com ritmo superior ao crescimento do IPCA. 

Descumprimento do Teto de Gastos em 2022 e Risco Fiscal 

Um ex-membro da equipe econômica confessou, então, ela se 
guiar por falsas expectativas e não fazer nada de concreto para 
enfrentar a estagflação brasileira. As eventuais melhorias do 
resultado se deram pela casualidade (e causalidade) inflacionária.  

No entanto, ainda pretende ditar regras para o futuro! Não 
pratica a Economia Positiva (o que é) e ainda assim deseja outro 
governo cumprir sua Economia Normativa (o que deveria ser)!  

Prega: “as expectativas em relação à evolução do quadro fiscal 
nos próximos anos têm sido fonte de incertezas para o cenário 
macroeconômico, adicionando importantes fatores de risco para a 
recuperação da economia brasileira. O principal elemento por trás 
dessas incertezas derivou, em um primeiro momento, da percepção 
de, sob o arcabouço legal vigente, o cumprimento do teto 
constitucional de gastos primários da União em 2022 seria 
improvável, pois exigiria um esforço de redução de despesas públicas 
muito significativo”.  

Confessa o fracasso da política fiscal implementada antes: “o 
Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022, encaminhado ao 
Congresso em agosto, já indicava elevada dificuldade para atingir 
esse objetivo, ao apresentar valor previsto das despesas sujeitas ao 
teto idêntico ao limite dado pela EC n. 95, ou seja, sem qualquer 
folga em relação ao teto –, apesar de já refletir esforço considerável 
de contenção de despesas ao longo dos últimos anos”.  

A título de exemplificação, os gráficos 2 e 3 mostram tanto as 
despesas de pessoal e encargos sociais como as despesas 
discricionárias, previstas na proposta orçamentária, encontravam-se, 
em termos reais, nos níveis mais baixos desde a implementação do 
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teto de gastos, e substancialmente abaixo dos patamares observados 
no início do atual governo (9,1% e 20,6%, respectivamente). 

"  

Apesar disso, os tecnocratas reconheceram antes a melhoria 
dos resultados fiscais ter sido devido à elevação da taxa de inflação. 
Pior ficariam se cumprisse a lei – e não a modificasse no Congresso.  

Haveria aumento das despesas previstas com sentenças 
judiciais e precatórios em proporção muito superior ao padrão 
recente (gráfico 4). Comprometeu mais de 25% do espaço fiscal 
gerado pelo aumento nominal do teto (gráfico 5). 

"  
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"  

A inexistência de folga em relação ao teto no PLOA 2022 
significava qualquer revisão para cima das despesas implicaria a 
necessidade de ajuste, visando satisfazer a EC n. 95/2016. O 
problema é logo ter ficado claro: os valores de alguns itens de 
despesas, previstos no PLOA 2022, teriam de ser corrigidos. Desse 
modo, a necessidade de um esforço adicional em termos de 
contenção das demais despesas seria inevitável. 

A inflação acumulada no fim do ano afeta diretamente vários 
itens de despesas indexadas ao Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) ou ao salário mínimo. Isso implicava em uma 
significativa pressão potencial para o reajuste de gastos acima 
previsto no PLOA 2022. A fim de respeitar o teto de gastos na 
elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), o governo central 
precisaria realizar um ajuste adicional nas demais despesas de cerca 
de R$ 32 bilhões em relação ao esforço implícito no cenário constante 
do PLOA 2022 (tabela 4). 
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"  

Dado o baixo nível corrente dos investimentos e despesas 
discricionárias do governo central, a implementação de um ajuste 
dessa ordem de grandeza já seria, por si só, tarefa de difícil 
realização. Acrescente-se a isso o fato de 2022 ser um ano eleitoral, 
ou seja, toda a equipe ministerial já estar em campanha eleitoreira 
em busca de reeleição e manutenção de seus privilégios.  

Há a necessidade de ampliar substancialmente alguns 
programas em relação aos montantes orçados no PLOA 2022, para 
atenuar os impactos socioeconômicos adversos da pandemia de 
covid-19 com destaque para o eleitoreiro Programa Auxílio Brasil 
(PAB). Assim, a tarefa auto imposta pelos neoliberais de manter as 
despesas federais dentro dos limites constitucionais vigentes no 
período se tornaria ainda mais improvável. 

“A incerteza sobre os possíveis rumos das regras fiscais e da 
política fiscal no país manteve a percepção de risco fiscal elevada, 
gerando pressão sobre as taxas de juros da dívida e sobre a 
confiança dos investidores”, dizem os técnicos. Na verdade, o 
aumento do risco fiscal pode ser percebido como a consequência (e 
não como a causa) da elevação das taxas de juros dos títulos da 
dívida pública no período.  

Por exemplo, as taxas de juros (reais) sobre a Nota do Tesouro 
Nacional – Série B Principal (NTN-B Principal) com vencimento em 
maio de 2035, de 4,10% a.a. no início de julho, encontravam-se em 
5,05% em 23 de dezembro de 2021, tendo atingido 5,65% no fim de 
outubro (gráfico 6).  
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"  

Apesar de esse aumento refletir os efeitos de outros fatores 
capazes de afetar as taxas de juros no país, como a própria política 
monetária do Banco Central, à equipe econômica governamental 
parece correto afirmar, como habitual ao longo da Nota do IPEA, 
“parte dessa elevação decorreu do aumento do risco fiscal percebido 
pelo mercado”. 

Para tal reducionismo, fez exercício econométrico, descrito no 
box 1 da Carta de Conjuntura do IPEA. O aumento da taxa da NTN-B 
Principal de dez anos, calculada pela interpolação das taxas de títulos 
com diferentes datas de vencimento, observado ao longo de 2021 
coincidiu com a ocorrência de alguns “eventos fiscais” com impacto 
potencial adverso sobre a percepção de risco fiscal.  

No afã de provar sua hipótese – o relevante na economia ser a 
“guerra de expectativas”, ou seja, as variações da percepção de risco 
fiscal –, afirma os resultados econométricos encomendados 
sugerirem “a incerteza gerada pela divulgação do aumento forte e 
inesperado dos precatórios a serem pagos em 2022 e pela tramitação 
da PEC no 23/2021”.  

Imagina essa incerteza ter elevado significativamente a taxa da 
NTN-B, pois os econometristas teriam controlado, para estimar sua 
variação, no período, o impacto dos outros fatores explicativos 
potenciais dessa taxa. Simplesmente, abstraíram outros fatores 
explicativos e deduziram a causa ser o risco fiscal não abstraído... 

A gambiarra encontrada pela classe política para o problema de 
cumprimento do teto em 2022 acabou convergindo para a chamada 
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PEC dos Precatórios (PEC no 23/2021), aprovada pelo Congresso 
Nacional em duas partes (ECs n. 113, promulgada em 8 de 
dezembro, e n. 114, em 16 de dezembro). A referida PEC resolveu o 
problema por meio de duas medidas principais, aplicáveis às 
despesas da União:  

i) mudança (retroativa) no indexador usado no cálculo do teto de 
gastos; e  

ii) estabelecimento de um limite ao pagamento anual de despesas 
com sentenças judiciais e precatórios. 

A aprovação da PEC dos Precatórios ampliou em cerca de R$ 
110 bilhões o espaço para despesas primárias federais em 2022, 
sendo R$ 66,6 bilhões derivados da mudança na forma de cálculo do 
teto e R$ 43,5 bilhões advindos do limite às despesas com 
precatórios. Isso abriu espaço para outras despesas eleitoreiras antes 
sujeitas ao teto. 

Apesar disso ter resolvido o problema imediato de cumprimento 
do teto em 2022, para o governo em fim de mandato sair sem a 
“criminalização”, deu margem à preocupação, por parte de analistas 
de O Mercado, de certamente sinalizar “o abandono do 
comprometimento do país com os princípios da boa governança 
pública, as regras fiscais e o equilíbrio das contas públicas”. Diante 
disso, a percepção de risco fiscal tem permanecido relativamente 
elevada, continuando a representar um fator negativo para o ritmo de 
crescimento da economia. 

Inoperância da Atual Política Econômica  

Esse breve relato confessional do ex-subsecretário de Política 
Fiscal no Ministério da Economia e colegas do IPEA reconhece, 
implicitamente, a inoperância da atual política econômica. Ela usa um 
instrumento inapropriado (Teto de Gastos) em um momento 
inadequado (pandemia com ciclo recessivo), quando a sociedade 
brasileira necessita da urgente retomada do crescimento econômico 
da renda e da oferta de empregos. 

Os dados apresentados são gritantes. Calculada em 
porcentagem do PIB, a despesa primária total do governo central 
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(exclusive transferências por repartição de receita) esperada para 
2022, já se considerando os efeitos da PEC n. 23/2021, situa-se em 
torno de 18% – nível muito inferior ao observado em 2020, no auge 
da pandemia (26,1%), e no mais baixo patamar de gastos desde 
2013 (gráfico 8 e tabela 5)! 

"  

"  

Embora parte significativa do ajuste na razão despesa/PIB 
esteja associada ao efeito da aceleração inflacionária recente, o baixo 
nível dessa razão, em combinação com a redução esperada da 
inflação, sinalizaria não haver descontrole dos gastos e justificaria 
certa redução, ou pelo menos acomodação, na percepção de risco 
fiscal por parte de O Mercado. Essa hipótese parece consistente com 
alguns resultados do exercício econométrico apresentado no box 1.  

Infelizmente, aquele ser sobrenatural, O Mercado, porque é 
adorado como fosse onipotente e onipresente, não demonstra a 
onisciência desejada pela econometria dos tecnocratas... Snif, snif... 
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De fato, de acordo com os resultados obtidos, a aprovação do 
texto-base da PEC dos Precatórios pela Câmara dos Deputados, no 
início de novembro, apresenta impacto negativo e estatisticamente 
diferente de zero sobre a taxa da NTN-B de dez anos – já se 
controlando para os demais fatores explicativos dessa taxa. 
Evidentemente, esse evento ainda é muito recente, de modo esse 
resultado dever ser visto como preliminar e interpretado com cautela. 

Nos próximos meses, ficará mais claro se O Mercado de fato 
reduziu, na margem, sua percepção de risco em relação à evolução 
das contas públicas. De qualquer forma, é certo o quadro fiscal 
continuará representando, no curto e médio prazo, um fator de risco 
importante para o processo de recuperação da economia brasileira.  

“Será necessário esforço redobrado, por parte do setor público 
e da sociedade brasileira em geral, na continuidade do processo de 
consolidação fiscal interrompido pela pandemia – não apenas no 
sentido de conter as despesas em nível agregado, mas também na 
direção da melhora da qualidade do gasto. Caso o país não consiga 
manter o risco fiscal sob controle, as consequências para a trajetória 
da relação DBGG/PIB poderão ser perversas”, afirmam os técnicos.  

Provam esse vaticínio, desejado ser imposto ao provável futuro 
governo Lula, ser inescapável, “conforme mostra o exercício de 
simulação” feito por eles! 

Os simuladores não acertaram sequer a previsão em curto 
prazo do presente, mas ousam apontar o futuro com arrogância. 
Afirmam: “a relação dívida/PIB tende a ficar relativamente estável ao 
longo da década, mas ganhando trajetória de queda na segunda 
metade e chegando a 75,7% em 2030”. 

Esse é o cenário básico previsto no “Panorama Fiscal” do IPEA. 
Considera a despesa controlada nos níveis previstos pelo teto de 
gastos, após a PEC dos Precatórios até 2026, passando a crescer 1% 
em termos reais nos anos seguintes. Essa projeção também leva em 
conta uma expansão do PIB convergente para cerca de 2% no fim do 
período. 

Não considera as inovações disruptivas com um novo governo 
socialdesenvolvimentista. Previsão só pode ser feita em cima de uma 
regularidade caso não ocorra uma mudança estrutural, no caso, 
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alternância de poder com encerramento do ciclo neoliberal 
(2015-2022). 

Traça ainda outros dois cenários (um pessimista e um otimista) 
nos quais o principal indicador fiscal pode encerrar a década:  

i) em 104,8%, “se as despesas já romperem o novo teto em 2023 
e o crescimento econômico ficar muito fraco”;  

ii) ou em 58,3%, “considerando as despesas controladas e o 
impacto de reformas microeconômicas levem o PIB para a casa 
de 3%”. 

Esqueceram de considerar, entre outros fatores possíveis:  

i) o fim do Teto de Gastos Públicos com outra referência mais 
inteligente para a responsabilidade fiscal,  

ii) o aumento de despesas discricionárias com investimentos 
produtivos, acompanhados de investimentos das empresas 
estatais e financiamentos desenvolvimentistas,  

iii) a menor taxa de juro básica, após a moeda nacional se apreciar 
e a taxa de inflação cair, 

iv) a retomada do crescimento econômico sustentado, 

v) a atração de investimentos estrangeiros com a melhoria da 
imagem internacional do país, 

vi) a posterior obtenção de superávit primários durante toda a fase 
de ascensão cíclica. 

Vamos no próximo capítulo fazer um diagnóstico da atual 
situação da dívida pública e do crédito ampliado na economia 
brasileira com base nos números oficiais do Banco Central do Brasil. 
Depois, avaliaremos o debate pré-eleitoral, em especial, as propostas 
inovadoras dos economistas heterodoxos brasileiros. 

Ao contrário dos tecnocratas da equipe submissa a um ex-
banqueiro de negócios “vendedor de terreno na lua”, os 
socialdesenvolvimentistas não vão “dar bola” para esse reducionismo: 
a percepção de risco fiscal de O Mercado. Vão sim tomar as medidas 
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lógicas, consistentes e necessárias para a retomada do crescimento 
econômico, de maneira sustentada, em longo prazo. 
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Capítulo 4.  
Mensuração das Finanças Públicas 

Neste capítulo, mensuro o dito antes para o debate eleitoral do 
caso brasileiro.  

Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) e Dívida Bruta do 
Governo Geral (DBGG): Fatores Condicionantes 

"  

Em análise de tendência em longo prazo, o primeiro governo 
Lula recebe uma DLSP cujo pico foi atingido em fevereiro de 2003 
com 58,6% do PIB. Esta DLSP era o objeto de preocupação, 
monitorado pelo FMI e debatido na imprensa.  

A DBGG, no mesmo mês, atingiu 77,9% do PIB. Em setembro 
de 2002, véspera da primeira eleição de Lula, com todo o costumeiro 
terrorismo fiscal, sendo feito contra sua candidatura, ela tinha 
atingido 81% do PIB. 
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Seu governo adotou uma po l í t i ca econômica com 
responsabilidade fiscal, inclusive colocando no chamado “tripé 
macroeconômico” uma meta de superávit primário mais elevada: 
4,25% do PIB. Manteve o regime de metra inflacionária e o regime de 
câmbio flutuante. A grande inovação, caracterizando uma dimensão 
desenvolvimentista, foi o uso dos bancos públicos, especialmente, a 
Caixa Econômica Federal e preço BNDES, como um quarto 
instrumento-chave: política de crédito.  

Esta política não tinha existido no governo FHC, pois o 
neoliberalismo abomina “crédito acima da poupança”. Seus adeptos 
pensam isso ser um fator inflacionário por desequilibrar a demanda 
agregada monetizada e a oferta agregada de bens e serviços.  

Depois de uma tendência firme de queda da DLSP até janeiro 
de 2014, atingindo o “piso” de 30,7% do PIB, ela manteve o patamar 
m é d i o d e 3 2 % d o P I B n e s s e ú l t i m o a n o d a E r a 
Socialdesenvolvimentista. No primeiro semestre de 2015, ainda 
permaneceu na média de 33,5% do PIB. 

O então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), no segundo semestre de 2015, impediu o Congresso 
Nacional analisasse os seis vetos da presidenta Dilma à pauta-bomba 
– como foram batizados os projetos para aumentar gastos do 
Governo – por meio de uma manobra regimental da Casa. Pela 
primeira vez essa retaliação foi tomada por um presidente da 
Câmara, apesar a presidenta garantir mais cinco cargos ao PMDB na 
divisão de poder. 

Desde então, a DLSP segue uma tendência de alta até alcançar 
um novo “pico”, em julho de 2020, com 67,2% do PIB. A partir de 
então, desce, gradualmente, cerca de cinco pontos percentuais até o 
fim de 2021. Confira no Anexo Estatístico. 

Após o Brasil, no segundo governo Lula e no primeiro da Dilma, 
acumular reservas cambiais substantivas, a “grande” imprensa, 
pautada por economistas oposicionistas defensores do neoliberalismo, 
passou a só monitorar a DBGG. Esta não descontava essas reservas e 
considerava os créditos concedidos às instituições financeiras oficiais, 
especialmente os créditos junto ao BNDES e os IHCD (Instrumentos 
Híbridos de Capital e Dívida) para a Caixa e o Banco do Brasil terem 
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uma atuação anticíclica, protelando o impacto da crise mundial 
detonada em 2008 e mantendo um “pleno emprego” até 2014. 

Ao completar o ano inicial de pandemia, em fevereiro de 2021, 
a Dívida Bruta do Governo Geral atingiu 89% do PIB no cálculo 
segundo a metodologia utilizada a partir de 2008 e 99% do PIB na 
anterior do FMI. Essa diferença se dá por este considerar toda a 
Dívida Mobiliária na carteira do Banco Central do Brasil – e não só a 
utilizada como lastro nas operações compromissadas. 

"  
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A Tabela 4 mostra a subida e a descida da DLSP no atual 
desgoverno. Destaca também o papel-chave complementar para o 
carregamento da Dívida Mobiliária em Operações Compromissadas: 
12,9% do PIB em 2019 e 2021 face a 16,5% do PIB em 2020. 

Quando se analisa os Fatores Condicionantes para a evolução 
da DLSP (Tabela 6), percebe-se o contraste entre a variação 
acumulada no ano 2020 (+7,8%) e a no ano 2021 (-5,5%).  

No ano inicial da pandemia o fator explicativo de maior peso foi 
a Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP ou déficit) 
ter alcançado 13,6% do PIB contra 3,8% no segundo ano de corona 
vírus. Em dezembro de 2020, o déficit primário foi 9,4% do PIB e, em 
novembro de 2021, houve até um pequeno superávit de 0,8%. 

Apesar dos valores nominais bem diferentes (R$ 312 bilhões 
contra R$ 394 bilhões) os gastos com juros em relação ao PIB não 
foram tão distintos (4,2% contra 4,6%).  

Mas dos três fatores condicionantes mais importantes – 
superávit primário, crescimento dos juros abaixo do crescimento 
econômico, taxa de inflação –, sem dúvida, a variável-chave foi o 
efeito crescimento nominal do PIB, devido à inflação, face à relação 
com a dívida: depois de impactar apenas -0,6% em 2020, teve a 
maior relevância em 2021 com o efeito crescimento do PIB se 
contrapondo à relação em -8,3%. 
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"  

O gráfico abaixo, com dados do SGS-BCB, compara a evolução 
do PIB nominal em reais e em dólares. O Brasil esteve no sexto posto 
no ranking dos maiores PIB ao atingir US$ 2,614 trilhões em 
dezembro de 2011. Com a depreciação lenta e gradual da moeda 
nacional, a Era Socialdesenvolvimentista findou com o PIB de US$ 
2,455 trilhões em dezembro de 2014. 

1/ Os fatores condicionantes da dívida líquida como percentual do PIB consideram o total dos fatores, dividido pelo 
PIB acumulado nos últimos 12 meses em valores correntes, segundo a fórmula: (Somatório dos Fatores 
Condicionantes/PIB12MesesCorrentes)*100. Não reflete a variação da dívida em percentagem do PIB. Exclui as empresas 
do Grupo Petrobras e Eletrobras.

2/ Considera a soma dos efeitos mensais até o mês de referência.

3/ Inclui ajuste de paridade da cesta de moedas que integram as reservas internacionais e a dívida externa, e 
demais ajustes da área externa.

4/ Considera a variação da relação dívida/PIB devida ao crescimento verificado no PIB, calculada pela fórmula:  
Dt-1/(PIBMesAtual/PIBMesBase) - Dt-1 .
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Em fevereiro de 2021, um ano após o início da pandemia, seu 
PIB tinha caído para US$ 1,409 trilhão. Com a volta da Velha Matriz 
Neoliberal despencou para o 12º. lugar no ranking. Em novembro de 
2021, seu PIB era US$ 1,606 trilhão, ainda inferior ao registrado logo 
antes da pandemia: US$ 1,787 trilhão em fevereiro de 2020. 

  

A melhoria do indicador DLSP ou DBGG / PIB, considerado em 
reais, se deve ao impacto da inflação no denominador, inclusive 
propiciando maior arrecadação fiscal nominal. O PIB em maio de 
2020 tinha caído para R$ 7,239 trilhões. Em novembro de 2021, 
estava em R$ 8,603 trilhões, segundo a estimativa do Banco Central 
do Brasil.  

O gráfico abaixo destaca a evolução dos fluxos acumulados em 
doze meses dos déficits públicos, tanto o resultado primário, quanto o 
resultado nominal, cuja diferença está na evolução dos juros 
nominais. As tendências são gritantes. Lembre: no dia 12 de maio de 
2016, 11h da manhã, a Presidenta Dilma Rousseff é intimada de seu 
afastamento do cargo e o vice-presidente da República, o golpista 
semi-parlamentarista, é notificado para assumir o cargo 
interinamente. 
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"  

A tabela abaixo com as médias anuais dos mandatos 
presidenciais mostra como decisivo, para os melhores resultados 
fiscais da Era Socialdesenvolvimentista com déficits nominais 
inferiores à metade dos ocorridos com a volta do neoliberalismo, o 
fato de em seus três mandatos presidenciais ter registrado superávits 
primários. Estes conseguiram se contrapor em parte aos juros 
elevados, embora em queda “lenta, gradual e segura”... e atrasada.  

"  

Os governos posteriores registraram déficits primários, apesar 
de todo alarde (ou propaganda enganosa) da Regra do Teto de 
Gastos Públicos. Lembre: em 13 de dezembro de 2016, foi aprovada 
em segundo turno no Senado por 53 votos a 16. No dia 15 de 
dezembro de 2016, a PEC foi promulgada no Congresso. 

Resultados e Juros (Encargos Financeiros das Dívidas) em % do PIB
Média Anual por Período Nominal Juros Primário
Lula I (2003-2006) -3,98% -7,51% +3,52%
Lula II (2007-2010) -2,74% -5,38% +2,77%
Dilma I (2011-2014) -2,78% -4,86% +2,07%
Dilma II (2015-abr2016) -8,63% -7,52% -1,11%
Temer (mai2016-2018) -8,34% -6,28% -2,06%
Boçal (2019-2021) -8,39% -4,66% -3,73%
Fonte: SGS-BCB (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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No acumulado no ano 2021 até novembro, o setor público 
consolidado registrou superávit primário de R$ 64,6 bilhões, ante 
déficit de R$ 651,1 bilhões no mesmo período de 2020. Nos últimos 
doze meses, finalmente, o setor público consolidado atingiu superávit 
primário de R$ 12,8 bilhões (0,15% do PIB), resultado deficitário no 
acumulado em doze meses até outubro. 

No acumulado em doze meses, os juros nominais alcançaram 
R$ 418,0 bilhões (4,86% do PIB), ante R$ 313,4 bilhões (4,23% do 
PIB) nos doze meses terminados em novembro de 2020. O governo 
pagou R$ 105 bilhões a mais de encargos financeiros nesse ano! 

O resultado nominal do setor público consolidado inclui o 
resultado primário e os juros nominais apropriados. No acumulado 
dos últimos doze meses, o déficit nominal alcançou R$ 405,2 bilhões 
(4,71% do PIB) em novembro de 2021. 

A DLSP atingiu 57,0% do PIB (R$ 4,9 trilhões) nesse mês. Esse 
resultado refletiu, em especial, os impactos do crescimento de: 

1. o PIB nominal (redução de 0,5 p.p.),  

2. o superávit primário (redução de 0,2 p.p.) e  

3. os juros nominais apropriados (aumento de 0,5 p.p.).  

No ano, a relação DLSP/PIB reduziu-se 5,5 p.p., evolução 
decorrente sobretudo dos efeitos de: 

1. o crescimento do PIB nominal (redução de 8,3 p.p.),  

2. a desvalorização cambial acumulada de 8,1% (redução de 1,3 
p.p.),  

3. o superávit primário (redução de 0,8 p.p.),  

4. os juros nominais apropriados (aumento de 4,6 p.p.) e  

5. a variação da paridade da cesta de moedas integrantes da 
dívida externa líquida (aumento de 0,4 p.p.). 

A DBGG compreende governo federal, INSS e governos 
estaduais e municipais. Atingiu 81,1% do PIB (R$ 7,0 trilhões) em 
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novembro de 2021. No acumulado do ano, a redução de 7,5 p.p. na 
relação DBGG/PIB decorreu sobretudo de: 

1. o crescimento do PIB nominal (redução de 11,7 p.p.),  

2. os resgates líquidos de dívida (redução de 1,4 p.p.),  

3. a incorporação de juros nominais (aumento de 5,1 p.p.), e  

4. a desvalorização cambial (aumento de 0,5 p.p.). 

A relação entre a DLSP e a DBGG é mostrada na Tabela 17 
abaixo com destaque dos itens decisivos por seus maiores pesos: 
dívida mobiliária em mercado e operações compromissadas do Banco 
Central sendo contrapostas por disponibilidades do Governo Federal 
no Banco Central e créditos concedidos a instituições financeiras 
oficiais. Observe os títulos livres na carteira do Banco Central não 
serem considerados na DBGG. 

"  

7/ Inclui as operações compromissadas efetuadas no extramercado. 
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9/ Diferença entre a dívida mobiliária na carteira do Bacen e o estoque das 
operações compromissadas do Bacen. 

10/ Equalização do resultado financeiro das operações com reservas cambiais 
e das operações com derivativos cambiais, realizadas pelo Banco Central (MP 
nº 435). 

11/ Exclui a Petrobras e a Eletrobras. 

A tabela a seguir, publicada na Nota para a Imprensa sobre 
Estatísticas Fiscais (BCB; 30.12.2021) atualiza as elasticidades da 
DLSP e da DBGG a variações na taxa de câmbio, na taxa de juros e 
nos índices de preços para o mês de novembro de 2021. 

"  

Confira, no Anexo Estatístico, a série temporal (2009-2021) 
sobre os Fatores Condicionantes da DBGG. Ficam bastante evidentes 
os pesos diferenciados de suas emissões líquidas (determinadas por 
registro de superávit ou déficit primário) e dos juros nominais.  

Ambos, geralmente impulsionadores da relação DBGG / PIB, 
são contrapostos pelo crescimento nominal (inflacionário). Este vai 
mais além do desempenho do produto real, em todos os anos, 
inclusive quando o efeito do crescimento do PIB foi muito pequeno: 
-0,8% em 2020. 

Outra maneira de contabilizar os pesos dos diversos fatores 
condicionantes, através da soma dos positivos (+) e dos negativos 
(-), está na tabela 10 com a série temporal 2006-2018. Pelos dados 
acumulados no período, no crescimento os juros (+74,2%) tiveram o 
maior peso e, como efeito contrário, o crescimento do PIB nominal 
(-56,2% do PIB). O resultado primário do governo geral (-11% do 
PIB) quase se contrapôs à esterilização do impacto monetário das 
operações com reservas internacionais (11,5% do PIB) com colocação 
de títulos de dívida pública no mercado. 



  89

"  

Títulos de Dívida Pública como Lastro de Operações 
Compromissadas 

As operações compromissadas, realizadas pelo Banco Central 
do Brasil (BCB), constituem instrumento de regulação das condições 
de liquidez da economia. São realizadas sob a forma de venda 
(compra) de títulos públicos no mercado secundário, mediante o 
compromisso de recompra (revenda), e com o objetivo de garantir a 
taxa de juros de mercado ser compatível com a meta estabelecida 
pelo Comitê de Política Monetária (COPOM). O estoque dessas 
operações passou de 0,5% do PIB, em 2000, para 16,5%, em 2020, 
e 12,9%, em 2021. 

As operações de controle de liquidez são realizadas no mercado 
secundário por meio de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional (TN), 
tendo em vista ser vedada a emissão de títulos próprios pelo BCB 
(art. 34 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF). Em dezembro de 2000, o total de 
títulos em mercado, emitidos pelo BCB anteriormente à proibição 
estabelecida na LRF, totalizava 7,1% do PIB.  

Os títulos públicos na carteira do BCB passaram a ser utilizados 
como instrumento clássico de política monetária – operações de 
mercado aberto –, exclusivamente para regulação da liquidez, 
conforme preconiza o art. 164, § 2°, da Constituição Federal. 

Dentre os fatores determinantes da evolução das operações 
compromissadas, destacam-se: 
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1. as aquisições de reservas internacionais pelo BCB; 

2. os resgates líquidos de títulos pelo TN, com impacto monetário, 
inclusive o efetivo pagamento de juros; 

3. os recebimentos de dívidas renegociadas de governos 
regionais;  

4. o resultado primário do Governo Central; 

5. as alterações nos montantes dos depósitos compulsórios; 

6. os ganhos e perdas nas operações de swap cambial; 

7. as demais operações financeiras realizadas pelo BCB e pelo TN; 

8. os juros incidentes sobre o estoque das próprias operações 
compromissadas. 

Os fatores condicionantes da evolução das operações 
compromissadas são apresentados na tabela 2 abaixo. Ao enxugar o 
excesso de liquidez com venda de títulos de dívida pública 
(acompanhado de carta de recompra em curto prazo), a Autoridade 
Monetária colabora com o Tesouro Nacional ao fazer essa rolagem 
contínua. Seus leilões primários resultam em recolhimento monetário. 
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Em 2014, o resultado primário se registrou um pequeno déficit. 
Foi bem menor face aos ocorridos após o golpe de 2016, devido ao 
aumento da “compra de apoio fisiológico” da base governista “semi 
parlamentarista”.  

O aumento do estoque dessas operações compromissadas se 
deu, principalmente, para cobrir o impacto da política de fixação de 
juros elevadíssimos pelo Banco Central do Brasil sobre as Finanças 
Públicas. Além disso, concentrou a riqueza financeira e derrubou o 
crescimento da renda e do emprego. 

Os montantes dessas operações podem ser visualizados na 
Tabela 34 da Notas para a Imprensa (NI) do BCB – Estatísticas 
Monetárias e de Crédito, Fatores Condicionantes da Base Monetária. 
Já o impacto monetário das operações com títulos públicos, 
realizadas pelo TN, é disponibilizado mensalmente na Nota para a 
Imprensa – Mercado Aberto, Tabela 29. 

No quadro abaixo, elaborado a partir dessa NI, se observa a 
Autoridade Monetária ter colaborado com operações de mercado 
aberto (em curto e médio prazo) até 27,6%, em agosto de 2020, 
para o carregamento de títulos de dívida pública, colocando-os em 
poder do público. Somando-as às operações de câmbio, os 
indexadores se dividem em quatro: prefixados (LTN), pós-fixados 
(LFT), índices de preços (NTNs) e diários (dólar e CDI).  
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"  

Quanto aos detentores dos títulos de dívida pública em poder 
do público, a seleção de indexadores das carteiras de cada 
“carregador” dessa dívida demonstra preferência pela liquidez (LTN 
em curto prazo com tendência de queda da taxa de juro), segurança 
(LFT em médio prazo face à inflação crescente) ou rentabilidade (NTN 
em longo prazo até o vencimento). Compare as duas tabelas em 
seguida, a primeira com leitura em vertical (coluna) e a segunda em 
horizontal (linha). 

Ambas (32 e 33) são encontradas na NI-BCB, referente ao 
Mercado Aberto, em seu site. Em bancos, denomina-se Carteira 
Própria a aplicação dos recursos próprios (29%) e Clientes se referem 
à Administração de Recursos de Terceiros, destacadamente, os 
Fundos de Investimentos com 44,5% do total.  

Os Clientes como um todo detêm 60%. Títulos Vinculados 
(11%) se relacionam a depósito compulsório sobre poupança e sobre 
depósitos a prazo, reserva técnica, constituição e aumento de capital, 
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enquadramento do patrimônio líquido, caução, câmaras, empréstimo 
em moeda estrangeira e cessão fiduciária. 

"  

"  

Quanto aos detentores da Dívida Pública Mobiliária Federal 
interna (DPMFi), a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) apresenta no 
Anexo 2.7 da RMD (abaixo) a série temporal mensal desde 2007. Por 
motivo de espaço ocultei as linhas mensais, deixando apenas as de 
fim-de-ano. 

São considerados Investidores Não-Residentes as pessoas 
físicas ou jurídicas e os fundos ou outras entidades de investimento 
coletivo com residência, sede ou domicílio no exterior. Estão incluídos 
os títulos detidos por não-residentes por meio de fundos de 
investimento.  

Até dezembro de 2015, carregavam 18,8% do total de títulos 
de dívida pública brasileiros. Depois do golpe, a imagem negativa do 
país no exterior e a queda da taxa de juro básica os afastou para 
metade desse relativo. A elevação recente dos juros atraiu um pouco 
mais. 
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Nos dois últimos anos, fundos de investimento e fundos de 
pensão diminuíram suas participações em favor de outras instituições 
financeiras.  

"  

O ponto a se destacar é, exceto por parte dos Investidores Não-
Residentes, os demais não se recusam a carregar títulos de dívida 
pública sob a alegação de “perspectiva de risco fiscal”. Não tendem, 
em massa, a abandonar a “moeda nacional indexada” para a trocar 
pela especulação com “moeda estrangeira”, isto é, o dólar paralelo. 

O estoque de Instituições Financeiras passou para R$ 1.519,08 
bilhões, em novembro de 2021, e a participação relativa desse grupo 
ficou em 29,0%. O grupo Previdência aumentou seu estoque para R$ 
1.167,42 bilhões no mês e participação relativa em queda para 
22,3%. Os Fundos de Investimento aumentaram o estoque, para R$ 
1.246,45 bilhões (23,8%). Esses três detentores carregam ¾ da 
dívida pública. 

Os Não-Residentes fecharam o mês com aumento na 
participação relativa, atingindo 10,5%. O grupo Governo apresentou 
participação relativa de 4,4% em novembro e o estoque das 
Seguradoras encerrou o mês com 4%. Outros ficaram com 5,9%. 

Em termos de indexadores dos títulos de dívida pública, 
destaca-se os Não-Residentes possuírem 86,3% de sua carteira em 
títulos prefixados, enquanto a carteira da Previdência é composta de 
62,1% de títulos vinculados a índices de preços. Instituições 
financeiras têm carteira mais balanceada: 10,6% com taxa flutuante, 
43,3% com prefixados e 44,8% com índices de preços. Fundos de 
Investimentos atendem à preferência pela liquidez e segurança de 

ANEXO 2.7- DETENTORES DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAL - DPMFi
(R$ Bilhões)

Mês
dez/07 37,8% 29,7% 17,7% 5,1% -        2,6% 7,0% 1.224,87 100,00%
dez/08 39,6% 26,9% 17,1% 7,2% -        2,6% 6,6% 1.264,82 100,00%
dez/09 37,7% 28,7% 15,8% 8,8% -        3,8% 5,2% 1.398,42 100,00%
dez/10 30,8% 25,7% 14,2% 11,4% 10,4% 3,7% 3,7% 1.603,94 100,00%
dez/11 31,5% 25,3% 15,4% 11,3% 8,8% 4,1% 3,6% 1.783,06 100,00%
dez/12 30,1% 24,7% 16,0% 13,7% 7,3% 3,9% 4,3% 1.916,71 100,00%
dez/13 30,2% 21,7% 17,1% 16,1% 6,6% 4,0% 4,3% 2.028,13 100,00%
dez/14 29,8% 20,3% 17,1% 18,6% 5,7% 4,1% 4,4% 2.183,61 100,00%
dez/15 25,0% 19,6% 21,4% 18,8% 5,8% 4,6% 4,9% 2.650,17 100,00%
dez/16 23,1% 22,1% 25,1% 14,3% 5,5% 4,6% 5,4% 2.986,41 100,00%
dez/17 22,3% 25,2% 25,5% 12,1% 4,5% 4,8% 5,6% 3.435,49 100,00%
dez/18 22,7% 26,9% 25,0% 11,2% 4,2% 4,1% 5,8% 3.728,86 100,00%
dez/19 24,7% 26,7% 24,9% 10,4% 4,0% 3,9% 5,4% 4.083,23 100,00%
dez/20 29,6% 26,0% 22,6% 9,2% 3,8% 3,7% 5,1% 4.766,16 100,00%
nov/21 29,0% 23,8% 22,3% 10,5% 4,4% 4,0% 5,9% 5.232,53 100,00%

Instituições Financeiras 1 Fundos de Investimento 2 Previdência 3 Não- residentes 4 Governo 5 Seguradoras 6 Outros 7 Total 
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seus clientes Pessoas Físicas com 29,5% em taxa flutuante, 9,5% em 
prefixados e 61% em índices de preço. 

Crédito Ampliado ao Setor Não Financeiro - Governo Geral 

A partir do mês de maio de 2019, na Nota para Imprensa do 
BCB – Estatísticas Monetárias e de Crédito, passaram a ser 
divulgadas mensalmente as estatísticas de crédito ampliado ao setor 
não financeiro. Essa nova estatística inclui: 

1. os saldos das operações de crédito do SFN, empréstimos e 
financiamentos concedidos pelos demais setores institucionais 
residentes;  

2. os estoques dos títulos públicos, privados e instrumentos 
securitizados; e  

3. os empréstimos e emissões de títulos cujos credores não são 
residentes (dívida externa). 

As novas séries permitem a compilação do total de crédito a 
financiar os agentes não financeiros da economia – governo geral 
(administração pública federal, estadual e municipal), empresas 
(públicas e privadas) e famílias, conforme metodologia internacional 
de compilação das estatísticas monetárias e financeiras. Permite, 
então, a comparação com as estatísticas similares de outros países e 
organismos internacionais. 

"  

O “pico” da relação crédito ampliado / PIB ocorreu em março de 
2021, mês quando o Banco Central do Brasil retomou a elevação da 



  96

taxa de juro básica. Atingiu 162% do PIB, bem acima da média 
histórica da série temporal 2013-2021 com 147% do PIB. 

"  

Os empréstimos e financiamentos do sistema financeiro 
nacional com média histórica de 42% superam a dos títulos de dívida 
(37%) e da dívida externa (21%). Mas, desde dezembro de 2017, os 
títulos de dívida (pública, privada e securitizados) superaram a média 
histórica, tornando-se as maiores fontes de financiamento. Os títulos 
de dívida pública se elevaram mais (até 4 p.p.) em relação aos títulos 
de dívida direta (debêntures) privados (até 2 p.p.). Dívida externa 
permaneceu em sua média histórica. 

"  

Fonte: NI – Banco Central do Brasil (elaboração Fernando Nogueira da Costa) 

Tabela 32-A – Crédito ampliado ao setor não financeiro 
                                   Saldo – Governo GeralParticipações do Governo Geral em Subtotais e no Total

Período SFN Títulos de Dívida Dívida Externa Total % PIB do
Participação do Participação do Participação do Participação do Crédito 
Governo Geral Governo Geral Governo Geral Governo Geral Ampliado
no Subtotal no Subtotal no Subtotal no Total

42
*
2017 Dez 4% 85% 36% 44% 131,3  

2018 Dez 4% 85% 33% 44% 138,3  

2019 Dez 4% 82% 34% 44% 138,5  

2020 Dez 4% 85% 33% 45% 160,0  

2021 Nov 3% 82% 34% 44% 155,3  
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Títulos de dívida pública dominam esse segmento. Governo 
Geral não é expressivo em empréstimos do sistema financeiro 
nacional e possui 1/3 da dívida externa brasileira, ou seja, 2/3 dela 
foram tomados por empresas. Ele mantém 44% do crédito ampliado 
total. 

"  

Fonte: NI – Banco Central do Brasil (elaboração Fernando Nogueira da Costa) 

1/ Operações de crédito da carteira do sistema financeiro nacional, concedidas aos 
governos federal, estadual e municipal. Difere da série de dívida bancária divulgada 
nas estatísticas fiscais, por não incluir, entre outros, créditos baixados para 
prejuízo. 

2/ Títulos da dívida pública mobiliária federal interna fora da carteira do Banco 
Central do Brasil, inclusive a dívida securitizada. Exclui os títulos detidos por não 
residentes, pois estes compõem a dívida externa. 

3/ Títulos de dívida pública detidos por não residentes, denominados e liquidados 
em reais. 

O Governo Geral capta 81% dos seus recursos com emissões 
de títulos de dívida pública. Se soma os detidos por não residentes, 
denominados e liquidados em reais, atinge 90%. A exposição a dólar 
na dívida pública brasileira é de apenas 7% do seu total.  

Quando se analisa toda a série temporal (janeiro de 2013 a 
novembro de 2021), no Anexo Estatístico, percebe-se a participação 
do financiamento do Governo Geral no PIB manteve-se em 42% do 
início até o primeiro trimestre de 2015. Desde então, com seguidos 
ministros da Fazenda neoliberais, em aparente paradoxo com o 
discurso fiscalista, esse percentual passou a se elevar.  
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Com o golpismo, em abril de 2016 já somava mais 10 pontos 
percentuais do PIB (52%). No dia 15 de dezembro de 2016, a PEC a 
Regra do Teto de Gastos foi promulgada no Congresso. 

Em 18 de maio de 2017, o Supremo Tribunal Federal divulgou a 
gravação da conversa do presidente Michel Temer com o empresário 
Joesley Batista, dono do frigorífico JBS. O arquivo foi encaminhado ao 
Palácio do Planalto, porque havia solicitado à corte o conteúdo da 
delação premiada, envolvendo o chefe do Executivo. 

O golpista era acusado, em delação premiada homologada pelo 
ministro Luiz Edson Fachin, de incentivar o pagamento de R$ 500 mil 
ao ex-deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ) para ele não fazer 
acordo de delação. A Procuradoria-Geral da República investigou o 
crime de corrupção passiva e obstrução a investigações. 

O pedido de impeachment contra o golpista, apresentado pela 
Ordem dos Advogados do Brasil, foi protocolado uma semana depois 
(25/5/17), na Câmara dos Deputados, pelo presidente da entidade.  

Com Teto de Gastos e todo o discurso de austeridade, o golpista 
temeroso passou o cargo, obtido à custa de falsa acusação de crime 
de responsabilidade (“pedalada fiscal), ao seu sucessor: o capitão 
desqualificado. Escapou da verdadeira acusação de corrupção 
gravada à custa da elevação do crédito ampliado para o Governo 
Geral até 60% do PIB em dezembro de 2018, ou seja, 8 pontos 
percentuais acima do recebido do governo, de fato, eleito 
democraticamente. 

Outro falso discurso fiscalista é o do “Posto Ipiranga”, típico 
“vendedor de terreno na lua”. O financiamento tomado pelo Governo 
Geral chegou a 73% do PIB em março de 2021: 30 pontos 
percentuais acima do percentual da Era Socialdesenvolvimentista! 
Com a expansão inflacionária do PIB nominal, baixou para 68% do 
PIB em novembro de 2021. 

Virtu ou Fortuna: Sorte do Berço e Grande Fortuna 

A Virtu, filosofia política de Maquiavel, é uma figura utilizada 
para representar a liberdade, o livre-arbítrio do governante em 
relação à imprevisibilidade e incerteza do futuro. Ele a contrapõe à 
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Fortuna. Representa uma deusa grega, capaz de escolher entre 
aqueles dotados de Virtu, quem vai conquistá-la. 

A casta dos sábios-intelectuais (e não “sacerdotes”) gostaria de 
haver, na sociedade mercantil, meritocracia. É um modelo de 
hierarquização e premiação, baseado nos méritos pessoais de cada 
indivíduo. Essa casta mede os méritos pela titulação acadêmica em 
lugar do reconhecimento público, dado a “celebridades” midiáticas. 

As demais castas (e os alijados “párias”) tendem a ter inveja da 
grande quantia de dinheiro, bens e propriedades materiais de uma 
pessoa. Principalmente, quando ela recebeu uma fortuna de herança 
por “sorte do berço” – e não por virtude pessoal. Não aceitam o 
destino, aquilo para o qual teve de ser. Almejam a boa sorte e a 
abundância. 

Há um problema incompreendido pelos defensores do IGF: 
Imposto sobre Grandes Fortunas. A avaliação da capital não 
representa, realmente, um ganho de capital até a venda do ativo, isto 
é, a forma de manutenção de riqueza. Antes, é um valor fictício. 

A lista de bilionários online da Forbes, por exemplo, é ilusória: 
toma as valorizações/desvalorizações das ações possuídas por eles. 
Divulga, no fundo, se os valores de mercado, atribuídos 
subjetivamente pelos diversos especuladores com base em rumores 
ou boatos, enriqueceram mais ou empobreceram (sic) os bilionários.  

Mas, de fato, o ganho ou a perda de capital só afetará a fortuna 
deles se eles realizarem a venda de suas ações, em tempo real, ou 
seja, naquele exato momento da apuração online das informações. 
Dessa forma, o IGF tributa a volatilidade de uma riqueza fictícia, 
potencial, mas não efetiva em dinheiro vivo. Basta sua discussão 
para provocar fuga de capital para paraíso fiscal. 

A Síntese de Indicadores Sociais (SIS): Uma Análise das 
Condições de Vida da População Brasileira 2020 mostrou, em 2019, 
os 10% com menores rendimentos detinham 0,8% do rendimento 
domiciliar per capita total. Já o último décimo (mais de 90% da 
população ou os 10% com maiores rendimentos) possuía cerca de 
43% de 2012 a 2019.  
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O Índice de Gini brasileiro (0,539) revela ter a 8ª pior 
desigualdade mundial (156º lugar no ranking), abaixo de Botsuana e 
só acima, em ordem crescente de piora, de Moçambique, Suazilândia, 
República Centro-Africana, São Tomé e Príncipe, Zâmbia, Suriname, 
Namíbia, África do Sul. Só tem um Atlântico a separar o Brasil da 
África... 

Em termos de escolaridade média, os perfis da população 
considerada pobre e daquela pertencente ao segmento médio eram 
mais próximos em relação ao distanciamento do estrato superior de 
rendimento. Quase metade das pessoas com rendimento domiciliar 
per capita de até 50% da mediana não tinham instrução ou tinham o 
fundamental incompleto, no segmento médio eram quase 40% e 
entre aqueles com maiores rendimentos, 18%.  

O nível de ensino superior completo era característico de mais 
de 1⁄3 da população no topo da distribuição (mais de 150% da 
mediana nacional). Atingia apenas 6,4% e 1,8% nos segmentos 
médio e inferior de rendimento, respectivamente.  

A PNADC do IBGE mostrou haver 23,6 milhões de pessoas com 
25 anos ou mais com Ensino Superior Completo – formados acima de 
15 anos alcançavam 27 milhões. A população ocupada era 94,1 
milhões em janeiro de 2020 e caiu para 84,3 milhões em outubro de 
2020. O desemprego atingiu 14,1 milhões de pessoas. 

O nível de ocupação em 2019 (55,3%) aumentou em relação 
aos anos anteriores, mas permaneceu abaixo do verificado entre 
2012 e 2015, estando dois pontos percentuais aquém do ano de 
2013, quando apresentou o maior resultado do período. Com Ensino 
Superior Completo ¾ se encontravam ocupados em 2019. No caso 
dos homens, ultrapassava 80%. Sem instrução ou com fundamental 
incompleto, menos de 40% encontravam ocupação. Com Ensino 
Médio Completo, ocupados ultrapassavam 60%. 

As Declarações para Imposto de Renda de Pessoa Física 
(DIRPF) entregues no ano 2020 referentes ao Ano Calendário (AC) 
2019, foram liberadas para acesso público no site da Secretaria da 
Receita Federal. As informações foram agrupadas por centís (305 mil 
declarantes classificados pela Renda Tributável Bruta - RTB) e no 
último centil há ainda a divisão por dez dos 0,1% mais ricos. No topo, 
mostra os 0,01% mais ricos. 
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!  

Revela uma “concentração dentro da concentração” do decil 
mais rico. Entra nesse o declarante acima do limite superior de RTB 
anual dos 89% mais pobres: R$ 121 mil, ou seja, quem ganha acima 
de R$ 10.000/mês é agrupado entre os 10% declarantes (3,05 
milhões) mais ricos. A cada três centis de elevação vai se apropriando 
de mais RTB de 2% até 5% no centil correspondente ao percentil 99. 
O último centil recebeu 10% da RTB, tendo o decil mais rico recebido 
41% da RTB total, logo, ¼ do ganho dos mais ricos. 

Mas em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva esse centil 
obteve 14%, enquanto nos rendimentos isentos o centil top recebeu 
os mesmos 10%. Analisando esses isentos no decil mais rico, fica 
flagrante a elevação da participação de lucros e dividendos à medida 
que os centís correspondem à maior hierarquia da renda. Atinge 41% 
desse total isento no centil 99 e mais da metade para o 0,01% mais 
rico. Evidentemente, rendimentos de sócios ou titular de 
microempresa (“pejotizado”) representa mais (6%) para os centís 
“menos ricos” dos 10%+. 
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!  
Fonte: DIRPF 2020-AC2019 (elaboração Fernando Nogueira da Costa) 

A maior concentração encontra-se em estoque de riqueza – e 
não em fluxo de rendimentos. O centil 90 tem 1% do total de 
patrimônio líquido (bens e direitos menos dívidas e ônus) ao 
acumular valor (histórico/contábil) de R$ 400 mil per capita. Já o 
centil top detém 14% com média per capita de R$ 4,4 milhões. 
Quando atinge o 0,1% mais rico, 30.498 contribuintes têm 6% do 
total e média per capita de R$ 18,8 milhões. Entre eles, os três 
últimos 0,01% (cada qual com 3.050 contribuintes) superam essa 
média, respectivamente, com R$ 21,95 milhões, R$ 27,4 milhões e 
R$ 55,5 milhões. 

Outra constatação interessante, para pensar o IGF, é os imóveis 
representarem, em média, 43% dos bens e direitos dos centís 90 ao 
99. Em contraste, no último centil (100), representa 27% da fortuna. 
No caso dele, os ativos financeiros correspondem a 68%, os móveis 
(automotores) 3% e outros bens e direitos também 3%. Dividindo a 
fortuna desse 0,1% em dez, vai gradativamente aumentando as 
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participações de ativos financeiros de 65% até 84% na riqueza dos 
0,01% mais ricos. 

Para todos os 30,05 milhões declarantes, rendimentos de 
aplicações financeiras (R$ 130,18 bilhões) correspondem a 34% dos 
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e 13º. Salário (R$ 103,65 
bilhões) a 27%. Quando se observa esses rendimentos por faixa de 
salários mínimos, até 10 salários mínimos estão concentrados 93% 
do total de 13º. Salário declarado. No caso de rendimentos de 
aplicações financeiras, quem recebe acima de 10 salários mínimos, 
em conjunto, se apropria de 76% deles.  

A faixa mais rica (acima de 320 salários mínimos) recebe 44% 
desse total financeiro. Esse top afortunado (2.460 declarantes) 
ganhou 55% do ganho de capital na alienação de bens, 58% dos 
juros sobre capital próprio e 62% dos ganhos líquidos em renda 
variável (ações). Evidentemente, são megaempresários, pois os 
executivos, entre eles, só receberam 3% da PLR (Participação nos 
Lucros ou Resultados): “coisa de empregado”... 

Por fim, além das mudanças dos componentes da riqueza de 
Pessoas Físicas de 2015 a 2019, chama a atenção a elevação em dez 
pontos percentuais da riqueza financeira delas em relação ao total de 
Haveres Financeiros, saindo de menos de 2/3 para quase atingir ¾ do 
total. Elas são as maiores responsáveis pela geração do funding do 
crédito e pelo carregamento de títulos de dívida pública no Brasil. 
Outro indicador relevante diz respeito ao aumento da proporção do 
estoque de riqueza pessoal em relação ao fluxo de renda a cada ano: 
de 120% em 2015 para 143% em 2019.  

"  

Essa elevação se deveu, inicialmente, à capitalização dos ativos 
financeiros, porque os demais ativos, tanto imobiliários, quanto 
outros bens e direitos, mantiveram proporções estáveis em relação às 

Tipo do Bem/Direito Financeiro 2015 2016 2017 2018 2019

Subtotal de Ativos Financeiros 49% 50% 50% 53% 49%
Subtotal de Ativos Imobiliários 40% 39% 39% 38% 38%
Subtotal de Outros Ativos 11% 10% 10% 10% 12%
Total de Bens e Direitos 100% 100% 100% 100% 100%
% Ativos Financeiros PF/Haveres Financeiros (M4) 63% 67% 67% 73% 71%
% Ativos Financeiros/PIB nominais anuais 59% 66% 68% 72% 71%
% Ativos Imobiliários/PIB nominais anuais 48% 51% 54% 51% 55%
% Outros Ativos/PIB nominais anuais 13% 14% 13% 12% 17%
% Ativos Totais/PIB nominais anuais 120% 130% 136% 135% 143%
Fontes: DIRPF-SRF - BCB (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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variações dos fluxos de renda, exceto no último ano da série 
temporal, quando se iniciou a tendência de queda da Selic.  

No primeiro ano do atual (des)governo, caiu a participação do 
subtotal de ativos financeiros em favor do subtotal de outros ativos. 
Este variou 47%. Cresceu sua participação em relação ao PIB 
nominal. Por exemplo, a aquisição de veículo automotor terrestre 
(caminhão, automóvel, moto, etc.) elevou-se 32% em 2019. 
Representa 7% do total de bens e direitos. 

Daí concluo a minha hipótese de a fixação discricionária da Selic 
ser uma determinante-chave dos rendimentos financeiros para o 
capital acumulado, não só para os capitalistas, mas também para os 
trabalhadores de alta renda, se comprovar com fatos e dados. 
Quando a taxa de juro básica ficou negativa em termos reais (abaixo 
da taxa de inflação), como ocorreu em 2020, esperava-se a fuga de 
capital para outros ativos. 

No mercado de ações, quase dobrou a entrada de pessoas 
físicas na bolsa de valores, somando 3,229 milhões. O valor investido 
por elas passou de R$ 342 bilhões para R$ 452 bilhões (aumento de 
32%), mas o saldo per capita caiu de R$ 204 mil para R$ 140 mil 
(-31%). Nem todos especuladores ganharam em suas apostas. 

O valor de mercado das 330 sociedades abertas (SA) caiu 1/3 
no crash de março em relação ao pico de janeiro, mas depois se 
recuperou com crescimento final de 8%: de R$ 4,7 trilhões caiu para 
R$ 3,2 trilhões e no fim-do-ano atingiu R$ 5,1 trilhões. No balanço 
final, entre as doze SA com valores acima de R$ 100 bilhões, 
somente se deram muito bem os especuladores com ações da WEG 
(+92%), Magazine Luiza (+79%) e Vale (+74%). As demais, entre as 
quais Petrobras, Ambev e os bancos, exceto Santander, perderam. 

Tipo do Bem/Direito Financeiro Variação 
2016/2015

Variação 
2017/2016

Variação 
2018/2017

Variação 
2019/2018

Subtotal de Ativos Financeiros 16,7% 8,3% 10,9% 3,8%
Subtotal de Ativos Imobiliários 9,8% 10,7% 0,2% 13,0%
Subtotal de Outros Ativos 8,8% 0,0% 0,0% 47,0%
Total de Bens e Direitos 13,1% 9,6% 4,4% 12,5%
Selic acumulada em 252 dias úteis 13,7% 7,0% 6,4% 4,6%
IPCA em 12 meses em fim-de-período 6,3% 3,0% 3,8% 4,3%
Variações anuais do PIB nominal 4,4% 4,6% 5,1% 5,4%
Fonte: SRF - BCB (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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Portanto, a fortuna é volátil. E sua acumulação sem filantropia 
ou altruísmo não representa virtude meritória. 



  106

Capítulo 5.  
Debate Eleitoral sobre Política Econômica 

Introdução 

O jornal Folha de S.Paulo publicou uma série de artigos sobre 
as propostas de política econômica dos principais candidatos à 
Presidência da República em 2022, seguida por uma série de 
entrevistas, estas especificamente sobre o Teto de Gastos.  

Para entender o jargão técnico desse debate político publicou 
também um pequeno glossário. Reproduzo-o abaixo. 

A Dívida Pública Federal é a dívida contraída pelo Tesouro 
Nacional para financiar o déficit orçamentário do Governo Federal, 
nele incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como para 
realizar operações com finalidades específicas definidas em lei.   

O endividamento ocorre por meio da emissão de títulos públicos 
ou pela assinatura de contratos.  Os títulos públicos federais são 
instrumentos financeiros de renda fixa emitidos pelo Governo Federal 
via oferta pública (leilão) ou diretamente ao detentor.  Já os contratos 
de empréstimos são usualmente firmados com organismos 
multilaterais, tais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, com agências governamentais, como o Japan Bank 
For International Cooperation e o KfW alemão, e com bancos privados 
estrangeiros.   

O país verifica aumento expressivo na necessidade de recursos, 
quando os investidores manifestam suas incertezas. Questionam-se a 
respeito do direcionamento da política fiscal brasileira e da prevenção 
vacinal contra novas ondas do coronavírus pelo mundo.   

Diante dessas incertezas de investidores, o custo médio para o 
Tesouro Nacional aumenta e o prazo médio para o país honrar 
compromissos diminui. Com isso, o mercado cobra taxas maiores 
para emprestar ao país no longo prazo. 

Orçamento da União: também chamado de LOA (Lei 
Orçamentária Anual), é composto pelo Orçamento Fiscal, Orçamento 
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da Seguridade Social e Orçamento de Investimento das Empresas 
Estatais.   

“Orçamento de Guerra”: é como vem sendo chamado o 
instrumento em discussão no Congresso para estabelecer uma 
espécie de orçamento alternativo, separado do Orçamento 
tradicional. Ele liberaria o descumprimento de regras fiscais para 
medidas emergenciais durante o período de calamidade. O objetivo 
principal é dar celeridade a medidas urgentes sem se pensar em 
como será o financiamento das iniciativas e outras normas. Ainda 
está parado no Congresso Nacional... 

Meta Fiscal: visa o equilíbrio entre as receitas e despesas 
públicas. O objetivo é gerar superávits para reduzir a dívida pública. 
Como, desde 2014, as contas do governo seguem em déficit 
crescente, as metas atuais visam conter o déficit e o crescimento da 
dívida.   

Regra de Ouro da Constituição: proíbe o governo de se 
endividar em valores superiores aos seus investimentos, ou seja, 
para cobrir gastos correntes. Seu descumprimento pode gerar 
processo de impeachment por crime de responsabilidade. O 
Congresso pode autorizar créditos suplementares e permitir o 
descumprimento da regra. 

Regra do Teto de Gastos: cerca de 80% das despesas do 
governo federal têm seu crescimento anual limitado pela inflação. A 
Emenda Constitucional (EC) completou cinco anos, no encerramento 
de 2021, passando pelo momento mais crítico desde sua criação, 
após mudanças significativas feitas pelo atual governo e em meio a 
contestações feitas pelos principais pré-candidatos à Presidência. 

Considerada por investidores conservadores a mais importante 
referência para guiar expectativas sobre as contas públicas no país, 
durante a maior parte do período, a norma foi alterada pelo governo 
Bolsonaro em 2021. Tinha o objetivo eleitoreiro de expandir gastos 
por meio da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos 
Precatórios. 

O Teto enfrenta pressões crescentes conforme se aproximam os 
debates eleitorais de 2022. Representantes dos principais candidatos, 
da esquerda e da direita (com exceção de Henrique Meirelles, 
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assessor do pré-candidato João Doria), defendem mudanças em 
relação ao Teto de Gastos, porque impede, desde 2017, o 
crescimento das despesas federais para além da inflação, em fase de 
estagnação econômica. 

Os argumentos pró-mudanças variam e incluem desde a visão 
de os investimentos públicos estarem estrangulados até a análise de 
a regra atual não despertar mais confiança entre investidores. 

As críticas à norma são ouvidas até mesmo do ministro Paulo 
Guedes (Economia), cujos princípios ultraliberais em tese combinam 
com uma regra limitante do tamanho do Estado. Em 2021, em meio à 
defesa da classe política por mais gastos sem a implementação de 
novas iniciativas para cortar custos, o atual chefe da equipe 
econômica adotou o discurso populista de direita de “não se poder ter 
um comportamento ingênuo de defesa do teto a qualquer preço”. 

Ele defende o Teto de Gastos ser válido, mas argumenta ele ter 
sido mal desenhado e “não ter vindo acompanhado de paredes”, no 
caso, de reformas para revisar gastos. “O teto, desde o início, é um 
símbolo, uma bandeira de austeridade, pois governos sucessivos 
expandiram gastos para além do crescimento do PIB por quatro 
décadas", afirmou em entrevista de fim de ano. 

“Mas foi um teto de quem não quis fazer parede, não controlou 
o piso, só fez o teto e foi embora. Não fez reforma da Previdência, 
não fez controle de gastos, nenhuma reforma estrutural. Houve 
apenas uma promessa de controle de gastos”, disse o auto-
promotion. 

O ministro vê necessidade de outras mudanças conceituais na 
regra, mas obtuso com a tal perspectiva do risco fiscal, diz qualquer 
debate sobre o tema estressaria O Mercado divino maravilhoso. “Há 
conceitos equivocados, mas se falar em mexer no teto, pronto. Acaba 
criando instabilidade e o dólar sobe”, afirmou o ex-banqueiro de 
negócios. 

Entre o corpo técnico do Ministério da Economia, também é 
dito: “o teto de gastos foi relevante, mas não suficiente para 
melhorar as contas públicas”. Como de hábito, seus integrantes 
prometem debates preparatórios sobre uma nova regra, no sentido 
de levar em conta o nível de endividamento público, medido pela 
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relação entre dívida e PIB. Costumeiramente, não cumprem suas 
promessas. 

Usar a dívida como referencial é visto internamente como uma 
maneira mais ampla de consolidar as diferentes variáveis das contas 
públicas (como a receita) sem concentrar os esforços unicamente no 
lado das despesas (como faz o teto). Na visão dos investidores, 
afinal, o importante para medir o risco de insolvência de um país é 
principalmente a relação entre dívida e PIB. 

Ainda não há números fechados, mas envolvidos nas discussões 
apontam a regra pode estabelecer, por exemplo, o Brasil não pode 
ver sua dívida bruta ultrapassar algo como 80% de seu PIB (hoje é 
de 81,1%). Seria mais um número cabalístico, arbitrado sem nenhum 
embasamento técnico. 

Gatilhos seriam acionados para fazer o país retroceder 
linearmente e em longo prazo a patamares mais sustentáveis, até 
chegar a um nível compatível para receber o selo de bom pagador 
das agências de classificação de risco. 

O teto pode (ou não) continuar convivendo com a nova regra e 
as conclusões dos debates dificilmente ficarão prontas a tempo de 
serem entregues ao vencedor das próximas eleições. Apesar de 
serem em grande parte técnicas, as definições também dependem da 
política. 

Outras informações relevantes, para a análise das Finanças 
Públicas brasileiras, são as seguintes. No dia 25 de junho de 2021, o 
ministro da Economia Paulo Guedes entregou a segunda parte da 
Reforma Tributária, focada no Imposto de Renda, ao presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). A primeira parte do 
texto, propondo unificar PIS e Cofins, foi entregue em julho do ano 
2020.   

A proposta entregue em 2021 impõe um teto para o 
contribuinte poder fazer a declaração anual de Imposto de Renda pelo 
Modelo Simplificado e muda a faixa salarial isenta do tributo. Sairia 
dos atuais R$ 1.903,98 por mês para R$ 2.500.  
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Além disso, somente quem ganha até R$ 40 mil por ano teria 
direito ao desconto simplificado. Atualmente os contribuintes podem 
pedir desconto de 20%.   

Um dos pontos mais criticados por investidores é a cobrança de 
20% de Imposto de Renda sobre dividendos, isto é, parte do lucro 
distribuído pelas empresas a acionistas. Acabaria com uma isenção 
fiscal, adotada em lei há mais de 25 anos, em medida neoliberal 
tomada pelo governo FHC no fim de 1995.   

Para tentar o aprovar, o ministro adotou o discurso eleitoreiro 
populista de seu chefe miliciano: parte da receita obtida pelo governo 
com o fim da isenção sobre dividendos seria usada para financiar a 
ampliação do programa Bolsa Família e a mudança do rótulo.   

Para o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o governo havia 
proposto originalmente uma redução dos atuais 15% para 12,5% em 
2022 e 10% a partir de 2023. Esse ponto foi alterado pelo relator da 
proposta, um deputado do PSDB-BA. Foi aprovada na Câmara de 
Deputados com a previsão de um corte radical para 5% em 2022 e 
2,5% a partir de 2023.   

Para compensar a perda de arrecadação, a proposta foi reduzir 
R$ 40 bilhões em subsídios, como extinção do REIQ (Regime 
Industrial da Indústria Química) e de incentivos a empresas 
produtoras de xarope para refrigerantes na Zona Franca de Manaus.   

A proposta de reforma deveria gerar uma perda anual de 
arrecadação de R$ 30 bilhões, dos quais R$ 27 bilhões recairiam 
sobre Estados e Municípios. Estes entes criticaram as mudanças e o 
Senado Federal as engavetou, encerrando a discussão neste 
desgoverno.  

Por fim, nesta Introdução ao Debate Eleitoral, devo prevenir um 
leigo em Ciência Econômica, como os graduados em Ciência Política, 
não se iludir com o uso da ideia da Física newtoniana de equilíbrio 
para anál ise de debate pol ít ico-econômico. De maneira 
impressionista, pode se impressionar apenas com a disposição ao 
conflito, baseada em egos narcísicos de ex-ministros da Fazenda e 
ex-presidentes do Banco Central do Brasil, nem todos economistas.  
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Não conhecendo com profundidade a questão fiscal, o leigo 
opina: “o foco e o zelo no controle dos gastos estimula a economia”. 
Não, os investimentos produtivos propiciam a retomada do 
crescimento e arrastam, em consequência, os gastos privados.  

O equilíbrio fiscal não só́ faz sentido “se voltado ao bem-estar 
social”, mas também se for uma fase de ascensão no ciclo econômico.  

As questões – ajuste fiscal ou investimento público – não 
necessariamente se complementam ao mesmo tempo, mas sim ao 
longo do tempo, ora uma coisa, ora outra. Isso deveria ser consenso. 
Infelizmente, ainda não é do conhecimento geral, nem da opinião 
pública, nem da opinião especializada. 

 O leigo lê os posicionamentos antagônicos, não os compreende 
e acha ser um “debate de surdos” a estabelecer uma falsa polêmica. 
Um lado atribui populismo e irresponsabilidade fiscal aos desafetos. 
Estes retrucam com a acusação de insensibilidade social e um 
interessado viés pró-mercado financeiro nessa questão. Resultado: 
“soma zero”. 

Em Política, a abstenção baseada em suposta neutralidade 
(“ficar em cima do muro”) não passa de omissão. É deixar de 
conhecer e dizer alguma coisa para não tomar partido em um conflito 
agudo. Hoje, pode ser entendido como covardia deixar de lado ou 
esquecer o tenebroso passado recente com ameaças neofascistas. 

Não é hora para cálculo matemático em Política, tipo -1+1=0, 
ou seja, uma 3ª. Via seria a resultante aritmeticamente correta face 
à propagandeada “polarização de extremistas”. Na verdade, a centro-
esquerda não é extremista e, pelo contrário, propõe uma aliança 
democrática de toda a esquerda com o centro. 

Em seguida, analiso a retórica de cada representante de 
candidato presidencial durante o debate eleitoral. Corresponde à 
formulação de um pensamento através da fala espontânea (e mais 
verdadeira) em entrevistas ou da escrita pensada (e com propaganda 
enganosa) em artigos. Por isso, depende em grande parte da 
capacidade intelectual do orador ou autor – e revisão de seus 
assessores “marqueteiros” em artigos. 
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Em alguns casos, a palavra “retórica” pode ser usada com um 
sentido pejorativo, para descrever uma discussão inútil, ou presunção 
por parte de uma determinada pessoa. É quando visivelmente não 
corresponde a suas ações (ou de seu candidato) no passado. 

Economistas do PT 

O social-desenvolvimentismo é a adequação da ideia de Estado 
de Bem-Estar Social da autêntica socialdemocracia europeia, liderada 
por partidos de origem trabalhista, à realidade brasileira. Caracteriza-
se por um programa democrát ico de desenvo lv imento 
socioeconômico. 

Artigo de Guido Mantega 

Guido Mantega foi ministro do Planejamento (2003-2004), 
presidente do BNDES em 2015 e ministro da Fazenda (2006 a 2014). 
Na série publicada na Folha de S.Paulo (02/01/22 a 06/01/22), onde 
se detalha o pensamento econômico de pré-candidatos, o artigo do 
representante de Lula, em sua primeira parte,  considera 2022 ser o 
ano do enterro de um dos piores governos da história republicana 
brasileira e faz uma autópsia no cadáver do bolsonarismo:  

1. um neoliberalismo anacrônico, não é mais praticado em 
nenhum país importante do mundo; 

2. a economia brasileira estagnada; 

3. o desemprego muito elevado em 12% da PEA;  

4. a inflação sendo combatida apenas às custas de uma feroz 
política monetária contracionista; 

5. a fome e a pobreza com a nova roupagem eleitoreira do Bolsa 
Família beneficiando apenas uma pequena parcela dos 
necessitados; 

6. o descaso com o avanço da pandemia da Covid-19;  

7. a redução do crescimento dos países ricos, afetando 
diretamente as exportações brasileiras; 



  113

8. a elevação dos juros norte-americanos, causando a saída de 
capitais estrangeiros do país; 

9. Entre 2019 e 2022 o PIB brasileiro terá um crescimento médio 
de 0,5% ao ano. Um pouco melhor do que o decréscimo médio 
de -0,13% ao ano do governo Temer, entre 2016 e 2018; 

10. diminuição do investimento público desde o início do governo. 

Essa grave situação socioeconômica contrasta com o 
desempenho da política econômica social-desenvolvimentista dos 
governos Lula e Dilma entre 2003 e 2014. 

1. o PIB brasileiro teve um crescimento médio de 3,5% ao ano;  

2. o desemprego caiu para abaixo de 6% da PEA;  

3. a dívida pública líquida em queda até atingir 32,5% do PIB;  

4. a acumulação de reservas cambiais em US$ 374 bilhões;  

5. as avaliações positivas de grau de investimento, realizadas 
pelas principais empresas de classificação de risco; 

6. a elevação dos investimentos com os PAC (Planos de Aceleração 
do Crescimento);  

7. uma política fiscal responsável, na qual se compatibilizou 
aumento de verbas sociais com os maiores superávits 
primários; 

8. a queda da pobreza de 26,7%, em 2002, para 8,4%, em 2014;  

9. a queda da desigualdade social estampada no Índice de Gini;  

10. o Brasil saiu do Mapa da Fome no mundo; e  

11. o sexto maior PIB (Produto Interno Bruto) do mundo em 2011. 

Mas os governos neoliberais reverteram parte desses avanços 
sociais e econômicos.  

1. o governo golpista fez a reforma trabalhista para redução de 
direitos trabalhistas e salários, retirando protagonismo dos 
sindicatos;  
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2. o governo temeroso aprovou a Lei do Teto de Gastos, 
produzindo inúmeras distorções na gestão orçamentária e só 
acumulando déficits primários. 

3. os governos Temer e Bolsonaro deixarão uma “herança 
maldita”, cujo retrocesso se comprova pelo PIB de 2022 não 
superar os valores de 2013. 

Não existem saídas fáceis para consertar essa situação. As 
forças democrát icas deverão elaborar um programa de 
desenvolvimento econômico e social para a reconstrução do país 
com: 

1. medidas emergenciais de combate à fome e à miséria, de modo 
a propiciar condições de sobrevivência da população mais 
pobre; 

2. coordenação um ambicioso plano de investimentos públicos e 
privados, de modo a ampliar a infraestrutura e aumentar a 
produtividade, gerando muitos empregos; 

3. elaboração de um programa de investimentos de longo prazo 
para sustentação do crescimento e aumento da produtividade; 

4. realização de uma reforma tributária para simplificação dos 
impostos federais, estaduais e municipais;  

5. diminuição da taxação dos mais pobres e aumento dos tributos 
sobre a renda e patrimônio dos 1% mais ricos, de modo a 
reverter a regressividade da estrutura tributária brasileira; 

6. política monetária com meta de manter a inflação sob controle, 
sem exagerar na dose de juros, para preservar o crescimento e, 
ao mesmo tempo, evitar um serviço da dívida impagável; 

7. retomada das políticas industriais e de investimento 
tecnológico, devolvendo a competitividade da indústria 
brasileira.  

8. atenção total às questões climáticas e ambientais. 

O que está em jogo nas próximas eleições é:  



  115

1. se continuaremos com a política econômica desastrosa do 
governo Bolsonaro e de outros candidatos neoliberais, ou  

2. se vamos retomar a via do social-desenvolvimentismo rumo ao 
Estado de bem-estar social. 

* Este artigo não expressa o ponto de vista da candidatura 
Lula, pois ainda não foi lançada, sendo o resultado das discussões de 
um grupo de economistas assessores do ex-presidente Lula. 

Entrevista de Nelson Barbosa 

Esta é a primeira de uma série de entrevistas sobre os cinco 
anos do teto de gastos com os assessores econômicos dos principais 
postulantes ao Palácio do Planalto em 2022. A ordem segue o 
desempenho na última pesquisa Datafolha. Resumo-as em seguida a 
cada artigo dos representantes dos candidatos. 

*** 

O ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa, indicado pela 
presidência da Fundação Perseu Abramo (do PT) para falar sobre o 
assunto representando o pré-candidato a presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (embora ressalte não falar por Lula). Para ele, a regra atual 
traz prejuízos ao país e é preciso uma meta de gastos mais flexível e 
transparente. 

Nelson Barbosa (52 anos) é ex-ministro da Fazenda e do 
Planejamento (no governo Dilma). Economista formado pela UFRJ 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) e PhD em Economia pela 
New School for Social Research (EUA). Professor Titular da FGV 
(Fundação Getúlio Vargas), Professor Adjunto da UnB (Universidade 
de Brasília) e pesquisador do IBRE (Instituto Brasileiro de Economia) 
da FGV. 

Barbosa propõe um limite de gasto a ser definido pelo governo 
eleito em cada início de mandato. Ele deveria ser atrelado ao PIB 
(Produto Interno Bruto), indicador antecedente de arrecadação fiscal, 
em vez da regra existente hoje. Esta congela as despesas, em longo 
prazo, independentemente das condições cíclicas da economia. 



  116

Além disso, defende haver limites separados de gastos 
correntes (salários de servidores e gastos para o funcionamento da 
máquina pública) e gastos discricionários com investimentos (como 
obras públicas de infraestrutura). 

Acha incontestável o teto de gastos ter trazido mais prejuízos 
em vez de benefícios ao país. Causou uma política fiscal 
contracionista. A estagnação econômica e a ultrapassagem da 
inflação de alimentos, causada pela seca (2013-2016), colaboraram 
para a redução dos juros.  

O teto bloqueou a agenda de política econômica. O governo 
Temer não fez a reforma da Previdência e gastou seu capital político 
aprovando uma regra inadequada e sem as reformas fiscal e 
administrativas necessárias.  

Desde o teto, tem uma emenda constitucional sobre Orçamento 
por semestre, então, é um “teto solar”. Na prática, a regra não 
existe. A PEC dos Precatórios buscou manter a ficção de o teto ainda 
existir. 

Movimentos do Congresso para se apropriar do Orçamento por 
meio de emendas de relator não foram limitadas pelo teto. Depois do 
teto, as emendas só aumentaram. Exatamente quando o teto ficou 
mais restrito, as emendas se tornaram ainda mais relevantes. 

O teto gerou a reação de apropriação do Orçamento por 
emendas porque quando se limita as despesas, todo deputado corre 
para garantir o importante para sua base eleitoral. Com o teto, 
aumentou o “Poder Semi-parlamentarista” sobre o Executivo porque, 
a cada vez, sendo necessária uma “flexibilização do teto”, há um 
preço político traduzido em emendas.  

Além disso, o governo vem cortando investimentos. Então, os 
parlamentares os fazem da forma deles — com emendas 
supostamente favoráveis aos seus eleitores. 

Os juros caíram ao mesmo tempo de imposição legislativa da 
regra, isso é um fato coincidente, não causador. A questão é quanto 
os juros caíram pelo teto de gastos ou por outros fatores, porque o 
crescimento econômico também caiu.  
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Se a economia voltasse a crescer, os juros provavelmente não 
permaneceriam baixos por conta de pressões inflacionárias. Sem 
investimentos em infraestrutura com uma pequena recuperação já 
apareceram gargalos em energia e alguns choques de custos. Para 
Barbosa, a queda dos juros tem muito mais a ver com a lenta 
recuperação da economia brasileira pós-recessão. 

Nessa Regra do Teto, não cabe o necessário para investimentos 
e políticas sociais. Na planilha, sempre é possível cortar algumas 
despesas. Mas, dada a magnitude do esforço, o possível já foi feito. 

Após a reforma da Previdência Social, a maior despesa federal é 
folha de pagamento do funcionalismo público dos Três Poderes da 
República. Então, o próximo governo terá de fazer uma reforma 
administrativa para os novos ingressantes no Poder Executivo – e 
cobrar a colaboração no mesmo sentido dos demais Poderes.  

A parte principal é criar nova estrutura de cargos e salários, 
com salário de entrada mais baixo e progressão mais dilatada no 
tempo para o servidor não chegar ao topo da carreira muito rápido. 

Um argumento terrorista dos seus defensores é eliminação do 
teto aumentar os déficits públicos e daí as despesas do país com 
juros da dívida pública. Esse espantalho é um terrorismo fiscal.  

A discussão no PT não é tirar o teto para não colocar nada no 
lugar. O debate é sobre qual será a nova regra fiscal.  

Planeja ter uma meta de gasto, estipulada anualmente, não 
essa regra oportunista e irresponsável feita pelo presidente golpista e 
mantida pelo presidente militar. O teto está gerando aumento de 
juros, criando incerteza. 

A opção do PT é por outra regra fiscal – e não simplesmente 
por remover o teto –, porque ter uma âncora fiscal ajuda as 
expectativas no sentido de seu governo ter responsabilidade fiscal. 
Não se substitui uma âncora por nada.  

Quando o PT mandar o Orçamento da União ao Congresso, vai 
dizer qual é o tamanho do Estado pretendido, compatível com uma 
determinada arrecadação fiscal e capaz de gerar uma trajetória de 
dívida pública. Se ela vai ser ascendente, descendente ou estável 
dependerá do estágio do ciclo econômico-financeiro.  
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Qual ancoragem fiscal exatamente deve ser sugerida no lugar 
do teto, ou seja, com base em qual métrica ainda está em debate no 
PT. Não há uma proposta fechada, mas Barbosa emite sua opinião.  

O PT já apresentou em seu Congresso, realizado em 2020, 
comemorativo de 40 anos, uma regra para 2023. Ali se propôs o 
governo ter uma meta de gasto anunciada no início de cada mandato, 
com meta tanto para a despesa global como também para metas 
individualizadas.  

Teria meta de investimento público, de gasto com pessoal, de 
despesas per capita de saúde, de despesa por aluno em educação, e 
também com sustentabilidade ambiental. Defende ter uma meta de 
gastos com tratamento diferenciado para despesa corrente e para 
investimento, mas este também teria um limite planejado com 
consistência macroeconômica e dependente de fundamentos 
microeconômicos. 

O Orçamento de Investimento deve incluir infraestrutura 
econômica e também infraestrutura social, além de Ciência & 
Tecnologia e ações como preservação e recuperação do meio 
ambiente. No Orçamento Corrente é preciso ter um limite específico 
para a despesa com folha de pagamento, a ser definido junto com a 
reforma administrativa. Além disso, deve obedecer à regra com um 
mínimo de gasto para Saúde e Educação, de modo a impedir o gasto 
real por habitante cair. 

Se a meta de gastos seria em bilhões de reais ou em proporção 
ao PIB, a métrica está sendo discutida. O ideal é o governo 
apresentar um cenário para o seu mandato de quatro anos em 
proporção ao PIB e, em cada ano, traduzir isso em reais, mas isso é 
algo ainda a ser discutido. 

Sobre quanto em relação ao PIB deveria ser esse limite de 
médio prazo é inadequado fazer o cálculo neste momento, porque a 
economia brasileira está em estagnação, com possibilidade de 
recessão. Mas o gasto tem de ser compatível com a carga tributária 
aceita a ser paga pela sociedade, então depende se os 
representantes da sociedade no Congresso Nacional vão aceitar a 
reforma tributária. 
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Essa regra seria mais flexível, porque traz mais transparência e 
eficiência no gasto. Não precisa “inventar a roda”. Os agentes 
econômicos no Brasil conhecem a meta de inflação, há 22 anos, 
porque o CMN (Conselho Monetário Nacional) a estabelece e o Banco 
Central do Brasil tenta a atingir. Se não cumprir, se explica. Então, é 
uma regra flexível de acordo com as diversas conjunturas 
econômicas.  

Para o país crescer, a primeira tarefa é reduzir a incerteza 
política e econômica. Ao sinalizar uma regra fiscal crível do ponto de 
vista f inanceiro e adequada a realidade brasi leira, com 
responsabilidade social, a economia já levanta.  

Por fim, Barbosa apresenta uma metáfora inapropriada: “a 
meta é criar uma nova âncora de expectativa para a avenida Faria 
Lima, mas também para as ruas”. Propiciou a manchete jornalística 
escandalosa. 

Encerra sumarizando, no curto prazo, vai ser necessário:  

1. reforçar recursos para saúde e educação,  

2. manter transferência de renda, e  

3. fazer investimento público principalmente em desenvolvimento 
urbano e construção civil nas cidades para gerar emprego. 

  

Economistas do PDT 

Artigo de Nelson Marconi 

Nelson Marconi é professor da FGV-Eaesp. Ele foi coordenador 
do programa de governo de Ciro Gomes em 2018. Ele foi presidente 
da AKB (Associação Keynesiana Brasileira) e segue o ideário novo-
desenvolvimentista 

Começa seu artigo fazendo uma comparação com os resultados 
bem-sucedidos do modelo asiático. Em 1980, o PIB per capita 
brasileiro era 15 vezes maior se comparado ao chinês e 1,6 vez 
superior ao sul-coreano. Quatro décadas após, em 2020, equivalia, 
respectivamente, a apenas 79% e 26% do observado nestes países. 
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Esboça o modelo asiático:  

1. os países mais bem-sucedidos incentivam a indústria e os 
setores encadeados;  

2. ampliam sua participação no mercado internacional via 
exportações de manufaturados;  

3. usam planejamento, boas práticas macroeconômicas, políticas 
de desenvolvimento científico e tecnológico e educação;  

4. focalizam áreas estratégicas em defesa dos interesses de seus 
países. 

Por sua vez, na economia brasileira, no período 1980-2022:  

1. houve a entrega do seu mercado interno, sem contrapartida em 
internalização do domínio tecnológico, aos produtores de outros 
países;  

2. não houve a expansão das exportações de manufaturados, 
devido à moeda apreciada, necessária para a eterna prioridade 
concedida ao combate inflacionário;  

3. como resultado das importações, as vendas no varejo, 
descontada a inflação, hoje são o dobro do patamar em 2003, 
enquanto a produção industrial está no mesmo patamar de 
2005. 

4. criaram-se todas as dificuldades possíveis para os produtores 
locais eficientes atuarem tanto no mercado interno quanto no 
externo: além do câmbio apreciado, juros altos, estrutura 
tributária distorcida, políticas industriais ineficazes, 
investimento insuficiente em educação e ciência e tecnologia e 
má qualidade dos gastos públicos; 

5. como resultado, a desindustrialização provocou a pior 
consequência deste processo: não gerar bons empregos e 
aumento da informalidade, em ocupações muito mais precárias;  

6. o PIB per capita do Brasil atual é igual ao de 2010, com mais de 
uma década perdida. 
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É possível reverter esse cenário, voltar a gerar bons empregos, 
e estimular o real empreendedorismo, investindo mais em educação e 
participando mais do comércio internacional através do estimulo às 
exportações, e não com o aniquilamento dos produtores locais. Como 
fazer? 

1. estruturar um cenário macroeconômico favorável a quem 
produz;  

2. equacionar a questão fiscal a médio prazo, tornando a trajetória 
da dívida pública sustentável, via redução de subsídios e 
isenções;  

3. mudar a lógica orçamentária com a instituição de tributação 
progressiva sobre lucros e dividendos, heranças e patrimônio, 
desoneração compensatória da produção, e melhoria na 
qualidade do gasto público; 

4. neutralizar as pressões contrárias à queda da taxa de juros;  

5. manter a taxa de câmbio em um patamar competitivo;  

6. fazer os investimentos públicos necessitados para retomar o 
crescimento;  

7. reduzir a inflação e o endividamento privado; 

8. agir, sob o ponto de vista estratégico, como os EUA, Alemanha 
e França com planos para recuperar suas indústrias e seu 
espaço na economia mundial, incluindo elevados gastos em 
infraestrutura e pesquisa e desenvolvimento. 

Nos moldes defendidos por Ciro Gomes, será essencial um 
plano nacional de desenvolvimento pactuado entre os setores público 
e privado, para:  

1. o desenvolvimento científico e tecnológico  

2. a redução de desigualdades e a melhoria de indicadores sociais,  

3. a melhoria na qualidade dos empregos,  

4. o avanço educacional e  
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5. as políticas específicas para os mais desfavorecidos.  

A gestão pública deverá ser reorientada para o alcance das 
metas deste plano, atuando de forma matricial, monitorando e 
cobrando resultados e premiando o bom desempenho. 

A pauta ambiental const i tu i uma oportunidade de 
investimentos:  

1. o desenvolvimento de novas fontes de energia,  

2. a reorientação do uso do petróleo,  

3. as alterações na forma de produzir carnes e outros alimentos,  

4. a implantação de uma infraestrutura de baixo uso de carbono e  

5. os necessários avanços tecnológicos na área da saúde.  

Todos esses fatores estimularão a inovação e sofisticação 
tecnológica, incluindo a microeletrônica, softwares e inteligência 
artificial. Serviços serão demandados por estas atividades. 

Há, sim, muito espaço para retomar o crescimento, os bons 
empregos e a dignidade do povo brasileiro. Mas é necessária 
disposição e coragem para mudar o modelo econômico fracassado. 
Ele impera há décadas. 

Entrevista do Mauro Benevides Filho 

O economista e deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-
CE), 62 anos, é assessor econômico do pré-candidato Ciro Gomes 
(PDT-CE) e deputado federal. Já foi por mais de uma vez secretário 
de Planejamento do Ceará. É formado em Economia pela UnB 
(Universidade de Brasília) e doutor na mesma área pela Universidade 
de Vanderbilt (EUA). 

Para ele, o Teto de Gastos é uma ficção. Gera como principal 
consequência o corte dos investimentos. A regra limita o aumento 
das despesas federais à inflação. 
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As despesas correntes — salários de servidores, aposentadorias 
e custeio da máquina pública —, vistas por ele como de pior 
qualidade, continuam em expansão. 

Enquanto isso, o governo tem tentado cumprir o teto 
sacrificando a verba para investimentos, entre outros, incluem 
construção de rodovias ou escolas. 

O economista Mauro Benevides é formulador do programa 
econômico do pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT). Para 
corrigir o visto como um problema, Benevides propõe em entrevista à 
Folha dois limites diferentes para cada tipo de gasto. 

As despesas correntes seriam atreladas ao PIB (Produto Interno 
Bruto), com crescimento mais limitado. Já os investimentos seriam 
corrigidos com base na expansão real da arrecadação federal. Isso 
proporcionaria uma expansão maior, porque, normalmente, a receita 
cresce em ritmo superior ao do PIB. 

Para ele, os investimentos públicos precisam voltar a subir para 
um patamar de R$ 90 bilhões ao ano, mas sem deixar reformas, 
como a administrativa e a tributária, de lado. 

“O ajuste fiscal precisa ocorrer para dotar o Estado de recursos 
para atender as demandas da população”, afirmou. 

O teto de gastos trouxe mais prejuízo em vez de benefício ao 
país. O Brasil não tem teto de gastos. Hoje é uma ficção. Despesas 
de pessoal e Previdência representam 85% do total. 

Entre 2017 e 2019, elas continuaram crescendo em termos 
reais, portanto descumprindo o teto. Aí o governo corta o 
investimento para cumprir o teto. 

O feito pelo suposto teto de gastos foi diminuir o volume de 
investimentos do Brasil. Em 2010 era de R$ 100 bilhões e em 2021 
não deve ter passado dos R$ 20 bilhões. Todo o ajuste propiciado 
pelo teto de gastos é encontrado no corte profundo de investimento. 

Tentativas do Congresso de se apropriar do Orçamento, como 
por meio de emendas de relator, não foram limitadas pelo teto. O teto 
de gastos passou a valer em 2017. Em 2020, foi criada a emenda de 
relator para driblar o teto. 



  124

O Congresso Nacional, embora tenha autonomia para definir 
suas prioridades, não pode depois disso disciplinar e determinar para 
onde vão esses recursos. Mas, quando o Orçamento cresceu, a 
emenda de relator apareceu e, para a atender, os investimentos 
foram cortados. 

Os juros caíram temporariamente, como caíram com Dilma 
Rousseff, ex-presidente golpeada, também. Foi algo momentâneo de 
curto prazo. A mesma coisa com o atual presidente. 

O Brasil não tem teto de gastos, mas sim uma penalização do 
investimento. Com a existência do teto, aumenta-se a despesa 
corrente e corta a de capital, isto é, investimentos. Esta é a melhor 
despesa, pois dá retorno financeiro e social. 

A despesa primária total começou com 19,5% do PIB quando o 
atual presidente tomou posse e vai terminar assim. Aí seus adeptos 
dizem ter ficado controlada. Não ficou, não. A corrente aumentou e o 
investimento caiu. Em eventual gestão Ciro, todas as despesas serão 
reexaminadas, inclusive as despesas financeiras. 

À questão se calibragem da taxa de juros está certa, ele 
responde com outra pergunta: “está certo tratar operações 
compromissadas como hoje, com zeramento do caixa do sistema 
financeiro diário, para eles não dormirem com recursos sem aplicação 
financeira?” 

O Brasil deve sim modificar a regra de controle da despesa 
primária corrente. Colocar um teto para a despesa corrente. 

A correção desse teto sobre as despesas correntes seria pelo 
crescimento real do PIB. Em vez de corrigir pelo IPCA, como funciona 
o teto hoje, pode crescer também pelo crescimento real do PIB. Se o 
PIB crescer 1%, por exemplo, vai crescer inflação mais 1%. 

O investimento ficaria atrelado ao crescimento real da receita, 
ou seja, inflação mais a variação real da receita. Em tese, a receita 
cresce muito mais acima do PIB quando há crescimento da economia, 
então pode-se limitar o investimento a 80%, 90% do crescimento 
real da receita. 
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Em consequência, as despesas correntes ficariam mais 
controladas em vez dos investimentos. Estes ficariam mais folgados 
para crescer, porque a receita cresce um pouco mais. 

A ideia é o investimento voltar pelo menos ao que era, de R$ 
90 bilhões ao ano. Tem de ter mais além do feito hoje. 

O ajuste fiscal precisa ocorrer para dotar o Estado de recursos 
para atender as demandas da população. 

Dissemos na campanha que resolveríamos o problema do 
primário em dois anos, o [ministro da Economia, Paulo] Guedes não 
se contentou e disse que faria em um ano [o que não ocorreu]. Mas 
no Brasil, nas campanhas, as pessoas querem discutir nomes e não 
programas. 

O Ciro é o único que tem um programa definido, a forma de 
ajuste fiscal, um livro publicado, uma proposta de reforma da 
Previdência. E o que se sabe dos outros candidatos? Nada. Tem de 
discutir como a gente conserta o país. 

Investimento, consignado na lei 4.320, é crescimento de 
patrimônio. É construir escola, hospital, estrada.  

O país precisa, primeiro, da reforma tributária. Não é justo, por 
exemplo, um carro pagar IPVA e um avião ou um helicóptero não. É 
necessário ter alteração na tributação do patrimônio. 

Também não é justo um imposto sobre herança ser cobrado 
com alíquota de 8%, porque nos Estados Unidos, o país mais 
capitalista do mundo, o mínimo é 20%. Então não é cobrar do mais 
pobre, é melhorar justiça. 

Tem de ter mais alíquota maior sobre o IRPF [Imposto de Renda 
da Pessoa Física], também tem de acabar com “a pejotização”. 
Inclusive a tributação em paraísos fiscais, o rendimento tem de ser 
tributado inclusive fora do país. 

No lado dos gastos, quanto à reforma administrativa, tem de 
diminuir os valores de ingresso na carreira do funcionalismo e tem de 
estender no tempo a chegada até o último nível da carreira 
profissional. Na maioria das carreiras, após 18 anos, já se alcança o 
topo de um total de exercício de 30 a 40 anos. 
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Engenheiro/Administrador do PSDB/PMDB 

Artigo de Henrique Meirelles 

Henrique Meirelles (76 anos) é Secretário de Fazenda do Estado 
de São Paulo e assessor econômico do pré-candidato a presidente 
João Doria (PSDB). Foi candidato à presidência pelo PMDB na eleição 
de 2018, quando obteve no primeiro turno 1.288.948 votos ou 1,2% 
do total válido.  

O ex-ministro da Fazenda (2016-2018 no governo Temer) e ex-
presidente do Banco Central (2003-2011 no governo Lula) é formado 
em Engenharia Civil pela USP (Universidade de São Paulo) e mestre 
em Administração pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro). Tem especialização na Universidade de Harvard (EUA).  

Não é economista, mas sim um gestor sem visão 
macrossistêmica e dinâmica. Trabalhou por décadas no setor privado 
e chegou à presidência internacional do BankBoston, nos Estados 
Unidos. Foi presidente do Conselho da J&F (dono da JBS) e comandou 
o Banco Original, do mesmo grupo. 

Apesar de ter passado pelo principal cargo na área econômica, 
onde nada fez a respeito, pelo contrário, diz com desfaçatez os dois 
principais desafios do Brasil são:  

1. voltar a crescer e  

2. reduzir a enorme desigualdade social, agravada na última 
década.  

Não assume sua responsabilidade e aponta a principal causa de 
os problemas ser a economia praticamente estagnada, sem recuperar 
o patamar do PIB pré-recessão de 2015-2016. A expansão 
socialdesenvolvimentista ocorreu justamente antes da volta da Velha 
Matriz Neoliberal (2015-2022). 

No papel, isto é, no artigo, o diagnóstico está feito 
corretamente, provavelmente por assessores com noção de Economia 
e Marketing: “a redução da desigualdade social depende do 
crescimento sustentado do emprego e da remuneração dos 
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trabalhadores. E, também, da geração de riquezas e arrecadação 
tributária, de modo a viabilize programas eficientes e focalizados de 
transferência de renda aos vulneráveis”. 

O objetivo imediato do próximo governo é a reversão urgente e 
eficiente do quadro atual, sob pena de termos mais uma década 
perdida. Será preciso:  

1. trazer perspectiva aos jovens das classes de menor poder 
aquisitivo por meio de geração de oportunidades;  

2. estancar a emigração de talentos e de mão de obra qualificada;  

3. criar oportunidades a investidores e empreendedores; e  

4. conter a fuga de recursos possíveis de estar sendo direcionados 
a investimentos. 

“A aceleração do crescimento depende do aumento da taxa de 
investimento – substancialmente inferior à média de países vizinhos – 
e de ganhos de produtividade – praticamente estagnada há décadas”. 
Esses ganhos são registrados ex-post (após os fatos transcorridos), 
quando se observa o volume ou o valor da produção por trabalhador.  

Daí o neoliberal sinaliza aos apoiadores empresários assumirem 
uma responsabilidade à qual recusam, espontaneamente, com a 
expectativa pessimista face à ociosidade da capacidade produtiva 
predominante. “Atingir esses objetivos, com escala satisfatória, 
pressupõe a participação majoritária do setor privado, o que 
demanda foco e melhor qualidade da ação estatal”. 

O momento é particularmente crítico por conta dos seguintes 
problemas estruturais:  

1. o fim do bônus demográfico,  

2. o atraso tecnológico,  

3. a necessidade de uma força de trabalho digitalizada,  

4. a crescente atenção às questões ambientais e  

5. as novas demandas na área da saúde.  
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“As mudanças exigem flexibilidade orçamentária para lidar com 
novas demandas da sociedade, além de capacidade de planejamento 
e de ações coordenadas com os demais entes da federação”. 

Volta à platitude. “A ação estatal precisa se concentrar em 
áreas onde o retorno para a sociedade é maior se comparado ao 
retorno privado. Fazer menos coisas e fazer bem-feito, com foco no 
cidadão. Esse é também o caminho para a redução da carga 
tributária no futuro”. 

Ninguém discordaria, exceto o ignorante atualmente na 
presidência da República. “Ao mesmo tempo, os marcos legais são 
fontes de insegurança jurídica. Prejudicam o investimento, a 
inovação, o empreendedorismo e a produtividade.” 

A passagem de Meirelles pelo governo e pela campanha 
eleitoral serviu para ele forjar a frase-de-efeito, cujo conteúdo o 
eleitorado desconfia o seu candidato (Dória) não estar afinado com 
ele. Exceto em momentos de retórica populista, usa-a para ganhar 
votos.  

“O Estado precisa ser forte (não significa ser grande) para 
cumprir seu papel de proporcionar qualidade de vida e oportunidades 
para a prosperidade dos cidadãos. Isso requer: 

(1)  restabelecimento de um quadro macroeconômico estável –
estabilidade é alicerce do crescimento e condição essencial para 
o avanço de outros temas estruturais, pois a fragilidade 
econômica reduz o espaço para a negociação política; 

(2)  redução da desigualdade social com alocação adequada de 
recursos e melhora na atuação do estado; 

(3)  investimento na formação de capital humano, pois esta é a 
base para garantir uma vida digna às pessoas e promover uma 
maior mobilidade social, a educação de crianças e jovens e a 
capacitação de adultos terá que ser prioridade; 

(4)  promoção de um ambiente de negócios para facilitar a produção 
e ser ambientalmente sustentável; 

(5) aumento da segurança jurídica e criação das condições para 
que o setor privado amplie o investimento e atue como motor 
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principal de crescimento e geração de emprego e renda, 
respeitando o meio ambiente e valorizando a nossa 
diversidade.” 

Segue a retórica com a maquiagem verde. “No campo 
ambiental, o Brasil precisa de regras para incentivar ações privadas 
de modo a acelerar o passo na direção de uma economia carbono 
zero. Tem condições diferenciadas tanto na geração de energia 
quanto no consumo nas áreas industrial e de transporte, com os 
combustíveis verdes ganhando espaço.  

A preservação da Amazônia é imperativa. Regulamentações 
claras, que incentivem a preservação do meio ambiente e garantam o 
valor da floresta em pé, são o caminho para a criação de um mercado 
que promove a preservação e gera desenvolvimento econômico.” 

Quando falta substância convincente, apela para a palavrinha-
mágica, ou seja, o clichê reforma. “É urgente fazer reformas para 
tornar as empresas brasileiras mais capazes de competir 
globalmente. E precisamos promover acordos comerciais com países 
estratégicos e ampliar a representação comercial nas principais 
regiões do mundo”. 

Terminada a listagem de afirmações banais, prosaicas e sem 
nenhuma originalidade, o parágrafo conclusivo é outra platitude. 
“Será essencial avançar concomitantemente nessas várias frentes, 
pois são ações complementares ao elevar a efetividade umas das 
outras”.  

Apela a outro clichê – “como não há ‘bala de prata’ para atingir 
cada um desses objetivos, a definição de prioridades precisa ser 
cuidadosa, com base em diagnósticos precisos” – e conclui. “Apenas 
uma equipe experiente, com resultados comprovados, será capaz de 
garantir as transformações necessárias ao Brasil”. 

Poderia ter resumido todo seu narcisismo, gritando: Eu! Eu! Eu! 

Ele não deixa de expor sua opinião muito elevada sobre si 
mesmo. Tem contínua necessidade de admiração pelos demais, dada 
sua crença de as outras pessoas serem inferiores. 

A falta de empatia por “outros”, fora da elite, corresponde à 
imagem do seu candidato. É a única coisa não falsa em sua retórica. 
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Entrevista de Henrique Meirelles 

Depois de publicar esse artigo, sob encomenda marqueteira, 
concedeu uma Responsável por criar o teto de gastos quando era 
ministro da Fazenda, há cinco anos, no governo golpista do MDB com 
péssima avaliação popular, Henrique Meirelles rebate as recorrentes 
críticas à medida, simplesmente dizendo ela ter gerado enormes 
benefícios ao país – mas sem apresentar dados para comprovar.  

Para o tecnocrata e ex-banqueiro, todos os críticos, baseados 
em evidências empíricas, estão errados! Só ele está certo! 

Após ser anunciado oficialmente como assessor econômico do 
pré-candidato a presidente Doria (PSDB) afirma: “ajustes na regra 
não são necessários. O teto de gastos limita o crescimento das 
despesas à inflação. Coloca-se um limite e ponto final!”  

Meirelles briga contras os números estatísticos ao afirmar “a 
recuperação vivida pelo país após a crise de 2015 e 2016 foi uma 
consequência direta do teto implementado por ele”. Sua egotrip diz: 
“o limite não desacelerou a atividade, mas a acelerou. Sem ele, 
estaríamos no mesmo regime de expansão insustentável de gastos”. 

O engenheiro e administrador de bancos chega a dizer ter 
superado a Keynes, pois “a visão da despesa pública para aumentar a 
atividade é ultrapassada”. Contraditoriamente, depois afirma ser 
possível “fazer investimentos públicos com reformas”. Ele pronuncia 
isso com base em ideologia neoliberal – e não fundamentado em 
teoria econômica consistente. 

Para o arrogante, “o teto de gastos trouxe benefícios enormes 
ao país e prejuízos a interesses particulares, de grupos ou regiões”. 
Ora, o país não emerge das interações desses componentes? 

O Brasil vivia uma depressão entre 2015 e 2016. Mente ao 
afirmar ter sido, em cada ano, a maior da história do país, quando 
em 2020 se registrou queda de -4,1% no PIB.  

Não citando a elevação da taxa de juro em 7 pontos 
percentuais (de 7,25% a 14,25% aa), erra ao apontar a razão da 
depressão ter sido “a expansão fiscal, um aumento de gasto 



  131

insustentável. O teto de gastos colocou um limite nisso. E o Brasil 
começou a se recuperar imediatamente”. 

Basta conferir a falsidade de sua afirmação nas Contas 
Nacionais. Em 2015, a depressão foi -3,5% e em 2016 foi -3,3. 
Depois dessas quedas, ainda em seu mandato, cresceu apenas 1,3% 
em 2017 e 1,8% em 2018. Portanto, esteve longe da recuperação do 
crescimento médio anual da Era Socialdesenvolvimentista 
(2003-2014): +3,5% aa.  

Mesmo agora, com algumas despesas sendo colocadas para 
fora do teto, o que ele acha negativo, “o teto impede um descontrole 
fiscal maior. Sem ele, estaríamos no mesmo regime de expansão 
insustentável”. Portanto, seu criador acha sua criatura admirável. 

Classifica a crítica do Guedes – “o teto foi construído sem 
paredes para sustentá-lo” – como meramente retórica. “O teto é 
simplesmente um limite. Você pode chamar de outra coisa, de 
parede, de muro, de o que você quiser. Agora, na realidade, o teto 
simplesmente estabelece um limite à expansão de despesas”. 

O problema não é arrecadar e tributar mais a sociedade. O 
problema é limitar os gastos públicos para priorizar os gastos. Se não 
existe um teto, um limite, todos teriam prioridades. O teto cumpre 
sua função limitando uma expansão descontrolada. 

Críticos erram ao afirmarem “a queda dos juros, um dos 
principais argumentos pró-teto, decorreu da queda da atividade 
econômica”. Na verdade, o mecanismo de transmissão foi o inverso: 
o juro derrubou a atividade econômica e, depois, o fim da inflação de 
alimentos propiciou a tendência de baixa na fixação do juro básico.  

O obtuso contraria os fatos reais, pois afirma: “o teto não gerou 
uma diminuição da atividade, gerou um aumento. Isto porque gerou 
aumento da confiança e dos investimentos privados”. 

Sem conhecimento profundo de teoria econômica, adota a 
famigerada Economia da Confiança (ou do Risco). Economistas com 
base no individualismo metodológico passaram adotar o reducionismo 
psicológico.  

A visão de Keynes de a despesa pública com investimentos 
aumentar a atividade é ultrapassada, segundo “o gênio”. “Isso 
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aconteceria até determinados limites de endividamento público. 
Principalmente em países emergentes, o aumento das despesas 
públicas após determinado ponto traz um aumento do risco da 
inadimplência do setor público e, portanto, uma quebra dos 
investimentos privados”. 

Desde o confisco do Collor, em 1990, o primeiro governo 
assumidamente neoliberal no Brasil, quando houve outra 
“inadimplência do setor público” no país?! Desde então, sequer pediu 
moratória da dívida externa, como tinha feito em 1987, depois do 
México em 1982 e antes de Rússia em 1998, Argentina em 2001, 
Equador em 2008 e Grécia em 2015. Esse surrado argumento (“risco 
fiscal”) é empiricamente falso! 

Meirelles não defende alteração nenhuma na Regra do Teto. 
“Tentar dar voltas no teto é criar formas de violar o limite. Coloca-se 
um limite e ponto final.” Assim se expressa o tecnocrata autoritário, 
típico alto funcionário a achar ter apenas soluções técnicas para os 
problemas, sem levar em conta aspectos humanos e sociais. 

Ele concorda em gastar em investimentos “se fizer uma reforma 
administrativa bem-feita, como fizemos em São Paulo, gera-se 
espaço no teto para investimentos em infraestrutura e gastos sociais. 
Com a reforma administrativa, estamos com R$ 50 bilhões em caixa”. 

Não fala das condições extraordinárias para não conceder 
nenhum ajuste aos funcionários durante a Grande Depressão 
deflacionária. “Para abrir espaço para investimentos, tem de fazer a 
reforma administrativa. Ao abrir espaço para investimentos via 
mudança no teto evitaria um corte de despesas”. 

Em mente mecânica de Engenheiro Civil, há uma relação 
inversamente proporcional como uma gangorra: despesas no 
“inferno”, investimento no “céu”. O conceito de crowding-out dele 
também é automático: sai setor público, entra setor privado. Teoria 
econômica binária é simples assim para pensamento Tico-e-Teco... 

Em conjuntura quando, para sair de uma Grande Depressão, os 
governantes lúcidos recuperam a prática de planejamento estatal, 
para recuperação da atividade, Henrique Meirelles mantém seu 
posicionamento arrogante e critica até o Plano Biden!  
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“Nos Estados Unidos, por exemplo, está sendo preparado um 
investimento público maciço em infraestrutura. Existe uma diferença 
grande entre um país emissor de reserva, como os Estados Unidos, e 
um emergente como o Brasil. E daqui a alguns anos vamos ver o 
resultado dessa política americana. Está cedo para julgar se vai ser 
um sucesso”. 

Mistura alhos e bugalhos ao apontar “a última vez quando 
houve uma expansão grande nesse sentido [?!], gerou a crise de 
2007 e 2008. Uma explosão da bolha do preço dos ativos. Então 
vamos aguardar o que acontecer nos EUA. Mas no Brasil já temos 
essa experiência. Gerou recessão.” Ele encarnou o anti-Keynes! 

Sua prosa é leviana. “Um país emergente como o Brasil não 
tem condições de ficar emitindo dívida de forma infinita [?!]. Nós já 
atingimos esse limite. Se viola o teto, tem uma queda da atividade. 
Porque os investidores estão saindo por causa da incerteza fiscal. 
Então o efeito é contrário”. 

Para esse novo-economista, a expectativa, a confiança, a 
incerteza, o risco fiscal, todas essas subjetividades seriam referentes 
às Finanças Públicas. Nada ligado a dados objetivos – competição, 
ritmo de vendas, esgotamento de estoques, grau de ociosidade da 
capacidade produtiva, alavancagem financeira, etc. – guiaria os 
tomadores de decisões cruciais de longo prazo. Estas são aquelas 
capazes de alterar o contexto sem reversão a não ser à custa de 
sérios prejuízos. 

O Meirelles acha a reforma administrativa geraria efeitos 
imediatos ou seria mais gradual dependendo de como a fizer. “No 
estado de São Paulo, eu fiz reforma administrativa e já tenho, daqui 
até o fim de 2022, R$ 50 bilhões em caixa para investir. Se fizer uma 
reforma administrativa como aqui, onde fechei cinco empresas 
estatais com corte de despesas, isso já gera efeitos no ano seguinte. 
Se só em São Paulo fiz uma reforma capaz de gerar R$ 50 bilhões, no 
âmbito federal geraria um espaço muito maior”. 

Por qual razão ele não a fez quando dava as ordens no governo 
golpista? O semiparlamentarismo não evitou por diversas vezes o 
impeachment? Não aprovaria sua reforma administrativa? 
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Agora diz: “essa seria a primeira a ser atacada, em conjunto 
com a reforma tributária para simplificar a tributação e aumentar a 
produtividade do país. Seria o projeto apresentado pelos estados.” 

Para ele, o problema principal do setor público brasileiro se 
reduz às despesas. “O Brasil já tributa muito. A arrecadação tributária 
brasileira em relação ao PIB já é muito elevada, entre os países 
emergentes. É equivalente a um país do norte da Europa [?!]. Não 
tem de aumentar isso. O caminho não é por aí. O que precisamos é 
simplificar as receitas. E, para isso, precisamos fazer a reforma 
tributária”. 

Para essas reformas saírem realmente do papel, segundo o 
onipotente, “basta ter um governo com a disposição, a liderança e a 
decisão de fazer a reforma como fizemos [ou melhor, fiz] em São 
Paulo. É o exemplo da maior economia do país”. 

Gerar crescimento econômico e empregos no país é 
“exatamente fazendo tudo isso. Primeiro lugar, temos de reformar o 
Estado, gerar espaço sob o teto, e também fazer a reforma tributária 
para gerar aumento da produtividade, abrir concessões para fazer 
investimentos privados na infraestrutura, e também desestatizar”. 

É um reles neoliberal... Na entrevista, transparece ter sido um 
ghost writer quem escreveu o artigo assinado por ele... 

  

Consultor do Podemos 

Artigo de Affonso Celso Pastore 

Affonso Celso Pastore, Sócio-fundador do Centro de Debates de 
Políticas Públicas e da AC Pastore & Associados, foi presidente do 
Banco Central do Brasil (1979-1985). Era um tecnocrata da ditadura 
militar. 

Elenca suas pretensões caso seu candidato seja eleito: 

1. o objetivo do programa de governo é a retomada do 
crescimento econômico, desta feita, inclusivo e sustentável;  
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2. inclusivo porque, além do aumento da renda per capita, 
buscará a eliminação da pobreza extrema e a melhoria da 
distribuição de renda;  

3. sustentável porque o governo exercerá a sua obrigação de 
defender o meio ambiente; 

4. a capacidade de crescer é uma função da qualidade das 
instituições e, portanto, depende de seu aperfeiçoamento;  

5. evitará a política de confronto e de enfraquecimento das 
instituições do governo do qual seu candidato foi ministro da 
Justiça, por ela ter impactado a segurança jurídica e a 
previsibilidade necessárias ao crescimento econômico; 

6. dada a criminalização dos políticos, realizado por seu candidato, 
não aposta no capitalismo de compadrio e nem em um modelo 
de cooptação de apoio político, no Congresso Nacional, capaz 
de levar a um crescimento econômico sustentável;  

7. é preciso fortalecer as instituições democráticas, para serem 
respeitadas e aprimoradas, como o fim da reeleição para cargos 
executivos, eliminação de privilégios e a reforma do Judiciário; 

8. no campo econômico, a condição necessária mais importante 
para a reconquista do crescimento é a montagem de um 
arcabouço fiscal.  

A la Keynes, ele contraria seu velho monetarismo ao 
reconhecer: “nos ciclos econômicos, o governo tem de ter a 
capacidade de fazer uma política fiscal contracíclica, mas em ‘tempos 
normais’ tem de manter a dívida pública em níveis sustentáveis por 
meio de controle dos gastos”.  

O arcabouço fiscal ideal requer reformas – novamente aparece 
a “palavrinha-mágica” habitual – “de modo a cortar desperdícios e 
privilégios, direcionando recursos a setores e atividades com maior 
retorno social”. Nas entrelinhas, permanece o viés de criminalização 
da Política, típica do seu candidato, pois anuncia ser capaz de gerar 
“ganhos para a sociedade como um todo, e não direcionados para 
barganhas políticas”. 
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Em sua “carta de intenções”, a responsabilidade fiscal é apenas 
a condição necessária. Além dela, pretende ser suficiente:  

1. criar um ambiente previsível para estimule os investimentos;  

2. aumentar a eficiência produtiva, removendo distorções;  

3. fazer uma reforma sobre o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços, unificando-os em um IVA único cobrado 
no destino e com créditos liquidados em dinheiro;  

4. eliminar a regressividade na incidência do sistema tributário; 

5. o investimento em infraestrutura deverá ser realizado em 
grande parte pelo setor privado, na forma de concessões;  

6. fazer aperfeiçoamentos regulatórios, objetivando elevar a 
segurança jurídica e incrementar a competição. 

O mais surpreendente, em seu artigo, é o velho monetarista 
reconhecer: “no campo social, tanto quanto no econômico, o mundo 
já abandonou o mito do ‘Estado mínimo’, como foi idealizado por 
Thatcher e Reagan. Ainda existem testemunhos de como isso 
funcionava, como é o caso dos EUA, onde apesar de se prezar a 
eficiência e a meritocracia, também tolera a crescente concentração 
de rendas e riquezas”.  

Cita o caso da socialdemocracia europeia com partidos de 
origem trabalhista. “No extremo oposto estão os países da Europa 
Ocidental, onde o tamanho do Estado varia de país para país, com 
assistência universal de saúde em alguns casos e com o Estado sendo 
o único provedor da educação, em outros”.  

Ao não lembrar seu candidato ter aprisionado sem provas o 
principal líder trabalhista da história do Brasil, apresenta um 
diagnóstico sem credibilidade com base nas ações pregressas do ex-
juiz.  

“Tem um nível enorme de pobreza extrema e uma camada 
enorme da população não tem oportunidade de acesso. A obrigação 
do governo é atuar neste campo, e há exemplos de políticas públicas, 
como na assistência à primeira infância, na educação, na orientação 
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objetiva da saúde, e nas transferências de renda de modo a dar a 
todos o mesmo ponto de partida”.  

Igualdade de Oportunidades é um slogan caro aos liberais 
norte-americanos – e não tanto a Igualdade de Resultados 
privilegiada pelos socialdemocratas europeus. Com a prisão de quem 
sempre lutou por esta, seu candidato interferiu diretamente na 
eleição de 2018 – e é o principal responsável pela eleição do atual 
presidente! 

Daí, para obtenção de alguma credibilidade, não basta uma 
maquiagem verde no discurso. “O outro pilar do programa é o 
compromisso com o meio ambiente. Além de um valor em si traz 
dividendos políticos e econômicos. Como parte do planeta temos que 
fazer a nossa parte no campo ambiental. (...) 

O Brasil tem de readquirir o papel responsável como no seu 
passado [2003-2014], começando com a meta de um desmatamento 
zero, aliada a políticas de desenvolvimento sustentável para a 
população da região amazônica. O Brasil não pode fugir à sua 
responsabilidade, e tem de assumir o protagonismo e a liderança 
mundiais em um cenário de preocupação com a mudança climática”. 

Entrevista de Affonso Celso Pastore 

O economista Affonso Celso Pastore, 82, é ex-presidente do 
Banco Central, durante o governo Figueiredo, último presidente do 
regime ditatorial militar. Antes disso, integrou a equipe do Ministério 
da Fazenda na gestão de Delfim Netto, também durante o regime. 
Formado em Economia pela USP (Universidade de São Paulo) e 
doutor em Economia pela mesma instituição. É associado ao CDPP 
(Centro de Debates e Políticas Públicas). 

O assessor econômico do pré-candidato a presidente Sergio 
Moro, afirma: “o teto de gastos está morto”. A regra limita o aumento 
das despesas à inflação. 

Para ele, é preciso substituí-la por um arcabouço fiscal que 
obrigue a obediência às limitações orçamentárias para evitar uma 
escalada dos juros no país. 
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O teto funcionou enquanto não foi destruído, mas novas regras 
são necessárias, para os cofres públicos continuarem limitando as 
despesas. 

“Sem uma âncora fiscal, rapidamente a taxa de juros implícita 
da dívida retornará à situação anterior à aprovação da regra do teto”, 
afirma. 

Ele rechaça a ideia de a nova regra fiscal levar em conta 
também o cenário das receitas e ressalta a necessidade de voltar as 
atenções ao corte de gastos excessivos e desperdícios. “É um erro 
resolver o problema com o aumento da carga tributária”, afirma. 

Para Pastore, é possível destinar recursos a políticas sociais 
caso sejam feitas reformas para revisar gastos. Já os investimentos 
em infraestrutura, apontados pelos críticos ao teto como um dos 
principais prejudicados pelo limite de despesas, devem ser liderados 
pelo setor privado. 

Questionado mais de uma vez sobre qual seria o novo 
arcabouço fiscal defendido por seu candidato, Pastore não detalhou. 
Em outras ocasiões, ele declarou ainda não ter a resposta final à 
pergunta —embora avalie, uma vez ela seja definida e seja cumprida, 
O Mercado se tranquilizará. 

Ex-presidente do Banco Central durante o regime militar, 
Pastore preferiu conceder a entrevista por escrito. Dessa forma, o 
dito passou por “revisão de pares” – e não tem a espontaneidade 
para revelar, de fato, seu verdadeiro pensamento. 

Talvez a única novidade, em sua entrevista, é sua estimativa de 
“o teto de gastos ter trazido a taxa de juros neutra real de juros para 
3% ao ano, além da taxa implícita da dívida ter caído de 14% em 
2016 para 7% atualmente”. Correlação no tempo não é causalidade, 
como Pastore deduz. 

Sua argumentação é “mais do mesmo”, ou seja, similar à da 
atual equipe econômica. “O prêmio de risco fiscal já vem elevando a 
taxa neutra de juros, e a destruição do teto de gastos depreciou o 
câmbio e elevou a inflação. Com isso, todas as taxas nominais de 
juros, de um a dez anos, se situam em torno de 12% ao ano”. 
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O interessante é ele anunciar, “em 2022, o governo terá de 
rolar um pouco acima de 30% da dívida, substituindo títulos em 
média pagando 7% ao ano por títulos pagando 12% ao ano. Mesmo 
se o governo não gerasse déficit primário, em um ano, a taxa de 
juros da dívida se elevará um pouco acima de 1,5 ponto porcentual, e 
em dois anos em mais de 3 pontos”. 

Para Pastore, “sem uma âncora fiscal, rapidamente, a taxa de 
juros implícita da dívida retornará à situação anterior à aprovação da 
Regra do Teto”. 

Fora isso, o resto é redundância: Guedes, Meirelles e Pastore 
são “farinha do mesmo saco”. Então, ficamos por aqui nessa análise 
de discurso. 

Comentários sobre o Debate Eleitoral: Planos, Reformas e 
Contrarreformas 

No debate público brasileiro, muitas vezes rasteiro e superficial, 
surpreende quando são publicados na “grande” (sic) imprensa 
brasileira artigos de economistas heterodoxos, vinculados a partidos 
de oposição ao neoliberalismo, defendido cotidianamente por seus 
jornalistas e articulistas. Por isso, o debate pré-eleitoral, inaugurado 
neste início de ano através de série de artigos publicada na Folha de 
S.Paulo (02/01/22 a 06/01/22), onde se detalha o pensamento 
econômico de pré-candidatos, é bem-vindo! 

Não surpreende o convidado a representar o presidente atual, 
cujo único propósito é disputar a reeleição, para manter o fórum 
privilegiado e as benesses corporativas para seu clã e sua casta de 
militares, o ministro da Economia Paulo Guedes tenha preferido não 
se manifestar no debate. Demonstra, mais uma vez, a recusa ao 
debate público será a tática eleitoreira repetida pelo capitão 
desqualificado e seu preposto incapaz de enfrentar qualquer discórdia 
sem agredir os críticos. 

Em debate público, temos de nos acautelar para não usar (e 
abusar) do argumento ad hominem com “ataque ao homem”. Refere-
se à desqualificação do interlocutor por não ser especialista ou por 
juízo negativo de suas intenções. Ataca a pessoa, em vez da opinião 
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dela, com a intenção de desviar a discussão e desacreditar sua 
proposta. 

Por exemplo, examine se você não sofre, quando examina os 
currículos dos articulistas convidados como representantes dos 
convidados, de Falácia Genética. Não vem à sua mente um apego 
emocional, seja negativo, seja positivo, à origem do emissor da ideia? 

Quando um argumento é desvalorizado ou defendido não por 
seu mérito, mas somente por causa de origem histórica ou a origem 
da pessoa atuante em sua defesa, seus adversários fazem um Apelo 
à Hipocrisia: ou tu quoque significa “você também”. Rebatem uma 
acusação com outra acusação, desviando a atenção da correção da 
acusação.  

Quando se aponta uma suposta contradição entre o argumento 
da pessoa e suas ações ou afirmações anteriores trata-se de uma 
Culpa por Associação. É desacreditar uma ideia ao associá-la a algum 
indivíduo ou grupo malvisto em determinadas redes sociais. 

Por exemplo, Affonso Celso Pastore, sócio-fundador do Centro 
de Debates de Políticas Públicas e da consultoria empresarial AC 
Pastore & Associados, foi presidente do Banco Central do Brasil 
(1979-1985). Logo, vem à mente: – Ah, é um preposto do ministro 
Delfim Neto por carreirismo disposto a servir à ditadura militar... 

Quando se examina sua retórica, em defesa de crescimento 
econômico inclusivo e sustentável, respectivamente, “eliminação da 
pobreza extrema e melhoria da distribuição de renda” e “defesa do 
meio ambiente”, pensamos: – Ah, é... Está fazendo uma “maquiagem 
verde” no candidato desrespeitoso com o Estado de Direito...  

O anglicismo greenwashing ou “banho verde” indica a 
injustificada apropriação de virtudes ambientalistas por parte de 
organizações ou pessoas, mediante o uso de técnicas de marketing e 
relações públicas. A prática de camuflar, mentir ou omitir informações 
sobre os reais impactos das atividades empresariais, permitidas no 
meio ambiente, será lugar-comum, até mesmo por parte do atual 
desgoverno. 

O ex-ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, foi 
gravado em um vídeo de uma reunião ministerial propondo mudanças 
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nas normas sobre a Amazônia. O oportunismo sugerido era para 
aproveitar quando a imprensa só se preocupava com a pandêmica 
covid19. Falou assim: – “Enquanto estamos nesse momento de 
tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de 
‘covid’, vamos passando a boiada, mudando todo o regramento e 
simplificando normas”. 

Estava lá, sentado ao lado do capitão, seu ministro da Justiça, 
ex-juiz de comarca, cujo destaque pessoal foi a perseguição política 
ao PT, seus líderes e seus aliados. Ao inventar uma série de 
acusações sem comprovações, aprisionou o favorito (Lula 39% X 
boçalnaro 19% a um mês da eleição) e, por isso, foi premiado com a 
nomeação. Na reunião, vendo os despautérios – ditos ou ações 
absurdas, grandes tolices, despropósitos, disparates – ficou mudo e 
saiu calado. 

Seu Pastore afirma: “este foi um dos principais erros do atual 
governo, no qual a política de confronto e de enfraquecimento das 
instituições impactou a segurança jurídica e a previsibilidade 
necessárias ao crescimento econômico”. Ora, quem era o responsável 
pela segurança jurídica?! 

Pior, o representante do violador do Estado de Direito, no 
processo acusatório e inquisitório para fomentar o equivocado 
antipetismo, contraditoriamente, acusa: “esse [enfraquecimento das 
instituições] também foi um dos erros do governo do PT. A aposta no 
capitalismo de compadrio e em um modelo de cooptação de apoio 
político jamais levaria a um crescimento econômico sustentável”.  

O capitalismo clientelista ou capitalismo de compadrio é um 
termo para descrever uma economia onde o sucesso nos negócios 
depende das estreitas relações entre os empresários e a classe 
política. Paradoxalmente, em nome de seu combate, Moro destruiu 
muitas das maiores empreiteiras brasileiras e todas as pesquisas 
demonstram entre os ditos empresários estar o menor apoio relativo 
a Lula. – Por que, hein? 

Lembremos do apoio da FIESP aos golpistas manifestantes na 
avenida Paulista. Os empresários reclamavam do CUT (Custo Unitário 
do Trabalho) estar superando a produtividade do trabalho e 
esmagando o lucro. Diziam ser justamente por causa da política de 
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pleno-emprego, adotada pelo governo de coalizão com hegemonia do 
PT. 

Mas Seu Pastore continua a catilinária, imprecação ou acusação 
violenta contra o PT. Requenta o discurso superficial: “Escolhas 
políticas erradas aliadas à Nova Matriz Econômica levaram à recessão 
de 2014 a 2016, da qual ainda não nos recuperamos”. 

Culpam-no até pelas ocorrências após o golpe de 2016, há 
quase seis anos! Evidentemente, Pastore se equivoca em achar o 
ciclo econômico-financeiro ser determinado exclusivamente por 
governo, no caso, o do PT. 

Ligeiramente, entre outros fatores determinantes, listo os 
seguintes fatos: 

1. devido a seca em estações chuvosas de 2013 a 2016, a inflação 
de alimentos superou (e puxou) o IPCA em todos os primeiros 
trimestres desses anos; 

2. o Banco Central do Brasil com autonomia relativa respondeu, 
equivocadamente, ao choque inflacionário de quebra de oferta 
(seca) com elevação de 7 pontos percentuais dos juros básicos 
– de 7,25% aa para 14,25% – em menos de 24 meses; 

3. as empresas não-financeiras com grande endividamento para 
as obras públicas estimuladas pelos PACS I e II sofreram o 
impacto da elevação das despesas financeiras e adotaram um 
longo processo cíclico de desalavancagem financeira; 

4. o ambiente político, logo após a derrota eleitoral do PSDB, em 
2014, com o golpismo sendo armado nas manifestações de rua 
e no Congresso Nacional, já estava contaminado pela mídia a 
divulgar, cotidiana e escandalosamente, a Operação Lava-Jato 
de perseguição política, propiciando a tentativa de escape de 
Eduardo Cunha ao tornar o governo refém de suas “pautas-
bomba”, senão abriria o processo de impeachment. 

Isso é história. O desafio do presente não é discutir o passado, 
mas sim propor o futuro. 

A dificuldade é menor em fazer uma “lista de desejos” na 
política econômica em curto prazo. Com competência técnica 



  143

combinam-se seus instrumentos para alavancar a retomada do 
crescimento de renda e emprego à moda social-desenvolvimentista 
do PT.  

O grande entrave para fazer contrarreformas estruturantes será 
o Congresso Nacional, cuja maioria provavelmente será conservadora 
e pró ajuste fiscal sem aumento da carga tributária. Decerto não 
aprovará a tributação progressiva dos ricos, entre os quais estão eles 
próprios – e seus principais representados.  

Quanto a programas de longo prazo, em artigo curto de jornal 
ou rede social, os representantes dos candidatos só listam platitudes. 
São afirmações banais, sem sentido ou prosaicas, frequentemente 
usadas como um clichê uniforme, regular, monótono. Termina com o 
pensamento criativo, destinado a superar o mal-estar social. A 
afirmação pode até ser verdadeira, mas seu significado foi perdido, 
devido ao seu uso excessivo. 

No plano simbólico, talvez seja interessante o Lula lançar um 
grande projeto social como a urbanização das favelas, onde 
sintetizaria o crescimento da renda, empregos, serviços públicos 
como saúde, educação e segurança para o bem-estar dos moradores, 
habitações populares, mobilidade social. Seria uma “marca”, para 
plataforma de seu governo, inteligível por todos os eleitores. 

Eram 6.323 favelas em 2010 com 11,4 milhões moradores ou 
6% da população brasileira. Já em 2019, o número de favelas 
aumentou 108%, somando 13.151 comunidades. No Estado de SP 
são 3.353. Ao todo, as favelas brasileiras reúnem 5 milhões de 
domicílio e 14 milhões de moradores, ou seja, 6,6% da população 
brasileira.  

O fenômeno é metropolitano: 89% das favelas estão localizadas 
em metrópoles, exigindo a cooperação entre os governos municipais 
e o federal. Cerca de 80% das favelas têm até 500 domicílios, apenas 
14 têm mais de 10 mil. O potencial econômico da urbanização das 
favelas também é atraente para empreendimentos privados. 
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Considerações Finais 

Pragmatismo em Administração da Dívida Pública 

O risco de crises fiscais, durante as eleições, aumenta quanto 
maior for a polarização política. Essa advertência foi apresentada no 
primeiro capítulo com o resumo do livro “In Defense of Public 
Debt” [“Em Defesa da Dívida Pública”] escrito em co-autoria de Barry 
Eichengreen, professor de Economia e Ciência Política da 
Universidade da Califórnia, em Berkeley, com os economistas Rui 
Esteves (Graduate Institute, de Genebra), Asmaa El-Ganainy (Fundo 
Monetário Internacional, FMI) e Kris James Mitchener (Universidade 
de Santa Clara). 

Essa é uma das explicações para a paranoia no mercado 
financeiro doméstico em torno da disputa presidencial do ano 
corrente. Hoje, ela está liderada pelo ex-presidente Lula com folga 
sobre os demais candidatos e possibilidade de ganhar no primeiro 
turno.  

O risco fiscal depende da diferença entre as visões dos partidos 
em coalizão para dar sustentação com uma sólida base governista. Já 
a experiência concreta (2003-2010) mostra a razão de Lula ser 
escolhido como o melhor presidente da República do país entre todos. 

Um líder popular e sindicalista genuíno sabe escutar todas as 
partes e negociar a melhor solução para as conciliar. Ele tem uma 
empatia rara de encontrar entre todos os demais presidentes do 
Brasil. 

A polarização política provoca crises fiscais em vários países. 
Daí a importância de ter instituições sólidas, como Conselhos Fiscais 
independentes, para evitar elas acontecerem. 

O titulo revela com precisão o propósito da obra. Busca 
resgatar a boa reputação para um instrumento-chave de política 
econômica: endividamento dos governos. Assim como a alavancagem 
financeira aumenta a rentabilidade patrimonial das empresas, ela 
salvou países em guerras e pandemias, além de permitir construir 
infraestruturas capazes de alavancarem o desenvolvimento econômico 
e social.  
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Desde o retrocesso econômico neoliberal, imposto no mundo 
ocidental a partir do governo norte-americano de Ronald Reagan, nos 
anos 1980, o papel dos governos de forma geral passou a ser 
atacado, e junto com ele o endividamento público. O neoliberalismo 
hegemônico entre economistas ortodoxos impôs a estagnação para a 
economia brasileira há 40 anos. Já deu! 

Mas, enquanto certas correntes heterodoxas de economistas 
defendem uma capacidade quase ilimitada dos governos se 
endividarem, Eichengreen e seus coautores exploram as 
circunstâncias históricas favoráveis. Ocorrem quando, de fato, as 
sociedades podem se beneficiar das dívidas contraídas pelos seus 
governos.  

Segundo sua entrevista concedida a Alex Ribeiro (Valor, 
27/12/21), as recentes turbulências brasileiras, devido à gambiarra 
para fugir do controle da Regra do Teto de Gastos, Eichengreen 
recomendou ao governo:  

i) prestar atenção aos sinais do mercado sem o reducionismo de 
toda a política econômica à “perspectiva de risco fiscal”,  

ii) comunicar suas intenções fiscais, para o presente e o futuro,  

iii) dar transparência às suas medidas, com explicações 
detalhadas,  

iv) buscar consenso interpartidário sobre a necessidade nacional.  

Ele citou uma frase de James Carville, consultor político do ex-
presidente americano Bill Clinton, sobre o poder de O Mercado para 
limitar as decisões de governo: – “Se eu reencarnar, quero voltar 
como o mercado de títulos de dívida pública”. 

A literatura sobre dívida pública havia adotado uma perspectiva 
distorcida, em decorrência de dois acontecimentos.  

Primeiro, a politização da tributação e dos gastos públicos. 
Qualquer permissão concedida ao governo para expandir seus 
programas, inclusive os aprovados pela maioria dos eleitores, passou 
as ser rotulado de indesejável, até maligno. Isso incluiu, 
naturalmente, os empréstimos feitos pelo governo.  
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Segundo, os problemas recorrentes de endividamento, 
moratória e restruturação, em países emergentes e em 
desenvolvimento, levaram aos economistas ortodoxos a pregar uma 
“intolerância à dívida pública”.  

Defendem, há quatro décadas, a ideia equivocada de os países 
emergentes poderem incorrer, com segurança, apenas a valores 
muito limitados de dívida. Embora tenha ocorrido uma longa história 
de problemas com dívidas externas entre os países emergentes, a 
pesquisa na história, em longo prazo, mostra o equívoco da proposta 
de intolerância à dívida. 

Houve uma série de governos capazes de tomar empréstimos 
para financiar projetos produtivos de infraestrutura. Por exemplo, as 
ferrovias nos Estados Unidos foram construídas com parcerias 
público-privadas. Também foram comuns governos tomadores de 
empréstimos para lidar com emergências, como guerras, pandemias, 
e por aí afora.  

Portanto, pode haver boas razões para acumular dívidas. Basta 
estar nas circunstâncias certas, com o objetivo certo e com as 
instituições certas. 

Não existe uma receita única para política fiscal. Os Estados 
Unidos, com um mercado financeiro mais profundo e uma moeda 
global, têm maior capacidade de carregar dívidas públicas e privadas.  

Em comparação, a recente consolidação fiscal no Brasil foi 
inadequada. Deveria ter sido adiada para outra fase, após a queda 
dos encargos financeiros com uma menor taxa de juro e a retomada 
do crescimento econômico de maneira sustentada. Seria então capaz 
de gerar uma série de superávits primários com a maior arrecadação 
fiscal e os gastos públicos correntes sob controle. 

Os países precisam de instituições para se beneficiar da 
emissão de dívida mais barata e alongada. É um trabalho em 
progresso.  

Deve-se buscar ter:  

i) instituições financeiras em mercados líquidos e profundos, 
capazes de financiamento com moeda nacional;  
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ii) um processo orçamentário transparente;  

iii) um sistema político eficaz de pesos e contrapesos. 

O Brasil passou a não ter mais as recorrentes crises de balanço 
de pagamentos, desde quando se tornou credor externo líquido, 
durante o governo Lula.  Essa posição cambial depende de aproveitar 
as circunstâncias favoráveis, no caso, um boom de commodities.  

Mover-se de devedor líquido para credor líquido foi uma forma 
de o Brasil limitar os riscos. Mas os Estados Unidos são um devedor 
líquido no exterior – e não sofrem crises de balanço de pagamentos, 
porque sua moeda é amplamente aceita globalmente.  

Os outros países seguem razoavelmente confiantes em o dólar 
manter o seu valor no médio prazo, de modo a mantê-lo em suas 
reservas cambiais. Os mercados financeiros americanos são 
razoavelmente robustos, apesar do interlúdio em 2008 e 2009.  

Assim, os Estados Unidos não precisam ter um grande volume 
de reservas em ativos de governos estrangeiros, remuneradas com 
juros perto de zero. Ela serviria como seguro dos riscos de balanço de 
pagamentos. 

A Dívida Bruta do Governo Geral chegou a quase 90% do PIB 
no Brasil, uma das maiores entre os países emergentes. Em 2021, 
com o PIB nominal maior, essa relação caiu por causa da inflação.  

Não existe um “número mágico” como limite para dívida 
pública, seja externa, seja interna. O nível sustentável de dívida 
pública depende de: 1. os juros, 2. a taxa de crescimento do PIB e 3. 
o equilíbrio orçamentário, no momento atual e no futuro.  

O Fundo Monetário Internacional (FMI), nos relatórios feitos 
sobre os seus países-membros, inclui como anexo a chamada Análise 
de Sustentabilidade da Dívida, na qual traça as implicações de 
diferentes cenários para a evolução futura dessas variáveis. O 
planejamento para alcançar um cenário adequado é o jeito certo de 
pensar nisso. 

O Brasil é distinto da Argentina porque a sua economia não é 
dolarizada. Isso implica em lugar de ter mais dívida externa, ter sim 
maior controle sobre a dívida pública em moeda nacional. 
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Isso está certo, ceteris paribus, isto é, se as demais coisas 
continuarem iguais. Mas, na realidade, as outras coisas variam.  

Quanto mais polarizado e turbulento for o ambiente econômico, 
por exemplo, maior o risco de perda da confiança dos investidores, 
sejam estrangeiros, sejam nativos. Assim, com a polarização política 
e sem a conciliação nacional, para aprovar no Congresso Nacional o 
plano necessário, maior será o risco de uma futura ruptura fiscal. 

O futuro governo, eleito legitimamente, desta vez sem a prisão 
arbitrária do candidato favorito por um juiz de comarca, poderá 
buscar um consenso interpartidário para seu plano fiscal. Poderá 
aumentar a transparência do processo orçamentário e implantar 
Conselhos Fiscais, em todos os ministérios e empresas estatais, 
atuantes preventivamente antes do TCU. 

O risco de as mudanças politicas e eleitorais levarem a 
problemas fiscais aumenta com a elevação do grau de polarização 
política, ou seja, do tamanho da diferença entre as visões dos 
partidos da situação e da oposição. O próximo governo brasileiro 
deve buscar a conciliação nacional – e não o acirramento de ânimos 
com propósito de eliminar o adversário, como foi (e continua ser) o 
propósito do atual governo. 

A inflação tem de estar firmemente sob controle para os Bancos 
Centrais poderem expandir os seus balanços em resposta às 
circunstâncias. A inflação está rodando em níveis mais altos nos 
Estados Unidos, então, o Fed vai sair de seu programa de compra de 
títulos (“afrouxamento monetário”), antes do anunciado. 

Alguns candidatos no Brasil estão propondo excluir os 
investimentos públicos da Regra do Teto de Gastos. É uma boa ideia 
aumentar a dívida para fazer investimentos públicos, caso não se faça 
investimentos sem retornos produtivos, em termos de crescimento 
futuro da renda (inclusive arrecadação fiscal), superiores à taxa de 
juro da dívida pública.  

Nem todos os investimentos são produtivos e nem todos os 
investimentos produtivos dão um retorno suficiente para pagar a 
dívida adicional. Essas questões econômicas, fiscais e financeiras 
exigem um exame cuidadoso, não só determinada por pressuposta 
necessidade social sem maiores questionamentos. 



  149

Existe dominância fiscal quando os Bancos Centrais 
inevitavelmente terminam pressionados para manter taxas de juros 
baixas, porque as dívidas públicas estão muito altas – e não está ao 
alcance outras formas de baixá-las, como acelerar o crescimento da 
economia ou a possibilidade de fazer superávits fiscais. Fazer a 
economia crescer e exercer restrição fiscal daí em diante, junto com 
respeito à autonomia relativa do Banco Central é, dessa forma, o 
jeito apropriado de lidar com o problema. 

Os países sem tomarem providências para alongar a 
maturidade de suas dívidas têm razões para se preocupar. No Reino 
Unido, a maturidade média da dívida é de 14 anos. No Brasil, a maior 
parte da dívida é de curto prazo ou indexada à inflação. Um desses 
países deve se preocupar, o outro não... 

Haverá, provavelmente, outra emergência no futuro: outra crise 
financeira, um novo coronavírus, uma recessão ou uma crise 
geopolítica. Governos prudentes recompõem a sua capacidade de 
endividamento antes de ser preciso tomar empréstimos outra vez. 

As reduções de dívida normalmente vem de superávits 
primários, da inflação moderada, do crescimento econômico 
sustentado – e da repressão financeira em certas circunstâncias.  

Os governos precisam reduzir os déficits orçamentários, fazer 
crescer suas economias de forma bem-sucedida, evitar deflação e 
tranquilizar os mercados. Eles têm de mostrar serem capazes de fazer 
essas várias coisas ao mesmo tempo. 

Obsessão com Percepção do Risco Fiscal 

Em contraponto a essa sabedoria em aconselhamento baseado 
em experiências históricas, os curto-prazistas especuladores de O 
Mercado, atualmente operando de passagem na equipe 
governamental, são simplórios. Ameaçam: “caso o país não for capaz 
de avançar no requerido processo de consolidação fiscal, e a 
economia convergirá para um equilíbrio caracterizado por menor 
crescimento e mais inflação, a dívida pública poderá́ entrar em uma 
trajetória insustentável”. 
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Apesar dos dados fiscais no fim de ano melhores em relação 
aos esperados pelos tecnocratas, no início de 2021, eles reconhecem 
as incertezas fiscais terem aumentado por causa da tramitação da 
PEC dos Precatórios. Ela foi aprovada e elevou o espaço para gastos 
públicos nos próximos anos.  

“A aprovação dessa PEC resolveu o problema de obediência à 
EC no 95/2016, em 2022, mas deu margem à preocupação, por parte 
de analistas e de segmentos da sociedade, de sinalizar o abandono 
do comprometimento do país com o equilíbrio fiscal. Diante disso, a 
percepção de risco fiscal tem permanecido relativamente elevada, 
continuando a representar um fator negativo para o ritmo de 
crescimento da economia.” 

Toda a preocupação dos analistas de mercado ora no governo é 
se o mercado de fato reduziu sua percepção de risco em relação à 
evolução das contas públicas. O pragmatismo explica a obsessão 
pessoal pela imagem pública para o breve retorno ao mercado de 
trabalho... 

Para os reducionistas, “o quadro f iscal cont inuará 
representando, no curto e médio prazo, um fator de risco importante 
para o processo de recuperação da economia brasileira. Será́ 
necessário esforço redobrado, por parte do setor público e da 
sociedade brasileira em geral, na continuidade do processo de 
consolidação fiscal, interrompido pela pandemia, não apenas no 
sentido de conter as despesas em nível agregado, mas também na 
direção da melhora da qualidade do gasto público”. 

Segundo o ex-subsecretário de Política Fiscal do Ministério da 
Economia (Valor, 11/12/21), “o Teto de Gastos não morreu com a 
PEC dos Precatórios. Seguindo a regra em seus novos moldes, é 
possível ter um cenário de controle e redução da dívida ao longo do 
tempo. Isso também dependerá de outras medidas para fomentar o 
crescimento”. Na ladainha reducionista dele, “mais reformas 
neoliberais”. 

“Manter a trilha de controle fiscal é o único caminho para o 
crescimento virtuoso”, disse. O novo “teto furado”, após a PEC, ainda 
representa uma restrição importante de gastos para o longo prazo, ou 
seja, para o próximo governo dentro da esperadíssima alternância e 
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poder. Contra essa regra democrática, o tecnocrata acha “normal” 
pregar “a melhor saída é sustentá-lo pelo menos até 2026”. 

Para os inúmeros fiscalistas, a pior situação seria simplesmente 
abandonar a âncora fiscal, mesmo com sua flexibilização recente. “Se 
o país for por um caminho de não seguir as regras, o risco fiscal vai 
permanecer alto. Pode entrar em um ciclo vicioso, onde uma coisa 
má retroalimenta outra, a despesa pública cresce mais, o resultado 
primário fica ainda menor, isso gera dívida pública maior e a sagrada 
percepção de risco fiscal de O Mercado aumenta os juros e eleva essa 
dívida ainda mais, logo, a inflação aumenta por conta da expansão da 
demanda agregada”.  

A cara-de-pau do porta-voz da equipe econômica é retratar 
esse cenário pessimista, como fosse responsabilidade de um próximo 
governo, depois de seu governo deixar um legado maldito! 

Aplicação da Teoria Monetária Moderna (TMM) 

A dívida pública disparou, desde a crise financeira de 2008, e 
especialmente durante a pandemia de covid-19. De acordo com o 
Fundo Monetário Internacional, a relação dívida pública sobre PIB nas 
economias avançadas aumentou a partir de uma média em cerca de 
70% em 2007 para 124% em 2020.  

O temor de a crescente dívida pública alimentar futuras crises 
fiscais foi amortecido, em parte, pelo fato de os encargos financeiros 
com os títulos de dívida pública estarem baixos desde então. Eles 
foram mantidos baixos pelo “afrouxamento quantitativo” (QE, nas 
iniciais em inglês), após as Grandes Depressões de 2008 e de 2020.  

Os enormes gastos fiscais foram justificáveis para aliviar os 
sofrimentos decorrentes desses episódios. Mas os defensores da 
Teoria Monetária Moderna (TMM) levam essa lógica alguns passos 
além das circunstâncias locais. São distintas para os Estados Unidos, 
os demais países avançados e os países atrasados submetidos ao 
Império do Dólar. 

Os adeptos da TMM alegam, quando a dívida pública é 
denominada na própria moeda do país, não há motivo para temer 
uma crise fiscal, porque não pode ocorrer um calote. Qualquer 
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retirada de estímulo fiscal, dado durante as crises, assim, deve ser 
gradual.  

Nesse ínterim, podem ser utilizadas novas emissões de títulos 
de dívida pública, para custear investimentos em infraestrutura, 
programas de apoio à renda dos desfavorecidos e outros itens das 
agendas progressistas. Os economistas pós-keynesianos de países 
maduros destacam a condição de a taxa de inflação permanecer 
abaixo da meta do Banco Central lá por volta de 2%. 

Eles não analisam a realidade dos países exportadores de 
commodities. São muito dependentes do incentivo de uma moeda 
nacional depreciada, mas conforme o ritmo de depreciação cambial 
surge o risco da economia sofrer com uma “inflação importada”.  

Outra leitura, a ortodoxa, é aqui a percepção do risco fiscal 
provocar o risco cambial. Pressupõe por conta dessa expectativa 
haver fuga do capital nacional e/ou repatriamento do capital 
estrangeiro. 

Os apoiadores da TMM citam o Japão como a prova prática de 
seus conceitos. Embora a relação entre dívida e PIB do Japão 
(incluindo tanto o governo central quanto os governos regionais) 
esteja acima de 250%, comparativamente aos 160% vigentes nos 
Estados Unidos, o rendimento de seu bônus governamental de dez 
anos permaneceu em torno de zero por toda a pandemia de covid-19, 
bem como sua taxa média de inflação praticamente não ultrapassa o 
nível de zero há 20 anos. Essas informações foram dadas por 
Takatoshi Ito, ex-vice-ministro de Finanças japonês, professor sênior 
do Instituto Nacional de Pós-graduação para estudos de Política em 
Tóquio (Valor, 30/12/21).  

É um caso fora dos padrões ou esdrúxulo. 

Para outros países emular o caso, terão de emitir títulos de 
dívida pública em moeda nacional, quase todos serem mantidos em 
carteira por seus habitantes, tanto direta, quanto indiretamente, por 
meio de instituições financeiras e do Banco Central. Isso diferencia 
bastante o Japão dos Estados Unidos, cujos bônus do Tesouro são 
mantidos em reservas por investidores do mundo inteiro. Mas não 
diferencia tanto do Brasil. 
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Um entendimento correto dos defensores da TMM é o governo 
não precisar (e não dever) deixar de honrar sua dívida pública. Se 
não houver compradores para ela, o Banco Central poderá́ continuar 
a colocar os títulos de dívida pública em carteira livre, até usá-los 
como lastro de operações compromissadas. 

Nessas operações, enxuga a liquidez eventualmente excessiva 
no mercado interbancário. Ocorreria pelas injeções de dinheiro por 
conta de execução de gastos orçamentários pelo Tesouro Nacional.  

Isso não estimularia a instauração de uma inflação muito 
elevada, durante uma Grande Depressão deflacionária, como ocorreu 
em meados de 2020. Os defensores da TMM recomendariam essas 
emissões de títulos de dívida pública diminuírem o ritmo quando a 
taxa de inflação ultrapassar sua meta. 

As transferências de dinheiro, como a recém-aprovada 
assistência social, e outros programas beneficiam as gerações atuais, 
enquanto o ônus fiscal dos resgates vindouros de títulos de dívida 
pública incidirá sobre os contribuintes futuros – muitos dos quais 
talvez ainda nem tenham nascido. Mesmo se os títulos em circulação 
forem rolados indefinidamente, os pagamentos de juros para o 
consumo atual, financiado por endividamento, caberão às gerações 
futuras. 

É um estudo de caso extremamente interessante. É possível 
fazer analogia com um exemplo de postura financeira Ponzi: a 
adotada pela Previdência Social em Regime de Repartição. Neste, as 
contribuições correntes da população economicamente ativa pagam 
as pensões da população inativa.  

Essa transferência de renda é viável até quando fatores 
demográficos – o aumento da esperança de vida, a diminuição da 
taxa de fecundidade, o resultante “envelhecimento” da população –, 
conjunturais – elevação da taxa de desemprego –, e/ou estruturais –
maior grau de informalidade no mercado de trabalho –, provocam 
crescentes déficits. Aí detona a crise da Previdência Social. 

A validade da TMM depende em parte do crescimento projetado 
real (corrigido pela inflação) per capita. Se a população está 
crescendo e as gerações futuras forem mais ricas face às atuais, o 
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“ônus” das emissões atuais de bônus será́ , de fato, relativamente 
pequeno.  

Nesse sentido, as emissões de títulos de dívida pública para 
financiar consumo, seja dos funcionários, seja dos necessitados, 
funcionam como sistemas de aposentadoria por Regime de Repartição 
Simples. Enquanto a economia estiver crescendo a renda (e a 
arrecadação fiscal) mais rapidamente em relação aos encargos com 
juros, esse regime será de contínua rolagem da dívida pública.  

Nesse caso, cada geração poderá́ se limitar a empurrar o ônus 
para a próxima geração, “ad infinitum”. Isto até acontecer os citados 
fatores demográficos, conjunturais e estruturais. 

A exemplo de um Esquema em Pirâmide, fraudulento em 
ganhos, isso funciona apenas enquanto a base (novas entradas) 
continuar se expandindo para sustentar as saídas. O Esquema Ponzi 
envolve a promessa de pagamento de rendimentos anormalmente 
altos aos investidores à custa do dinheiro pago pelos investidores 
recrutados, posteriormente, em vez da receita gerada por qualquer 
negócio real. 

Em país com PEA (População Economicamente Ativa) crescente, 
o governo talvez seja capaz de continuar a aumentar sua dívida 
pública assim como manter seu sistema de Previdência Social por 
Regime de Repartição Simples ainda por várias décadas. Mas em um 
país com sua população em idade ativa em queda e sua renda per 
capita estagnada, esse esquema em breve entrará em colapso. É o 
caso do Japão. 

Os eleitores e políticos japoneses não podem continuar tratando 
o dinheiro captado por meio de emissões de bônus novos e rolados 
como uma dádiva providencial eterna.  

Se o eleitorado quer redistribuição de renda, tem de aceitar a 
transferência deveria vir dos ricos de hoje (muitos dos quais idosos) – 
e não das gerações futuras. 

Se o Sistema de Previdência Social ficou generoso demais, 
devido às projeções otimistas, deveria ser promovida uma reforma de 
certos benefícios. 
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Se for necessário estímulo fiscal, o gasto deve ser direcionado, 
de maneira mais sensata, para medidas de apoio ao crescimento 
futuro, como o fomento de investimentos em capital humano e 
inovação tecnológica.  

Nesse caso, deve-se fazer uma analogia com os dois tipos de 
Planos de Capitalização na Previdência Privada Complementar. 

Os Planos de Benefícios Definidos caracterizam-se pela fixação 
do valor dos benefícios a serem pagos, ficando as contribuições – 
tanto do empregador quanto do empregado – como fator variável: a 
postura financeira da empresa patrocinadora de plano de benefício 
definido é especulativa. Um governo não deve adotar essa postura 
especulativa. 

Pelo contrário, a referência deve ser os Planos de Contribuição 
Definida. Caracterizam-se pela fixação do valor das contribuições, 
ficando variável o valor dos benefícios futuros. A perspectiva 
econômica dependerá da capitalização das contribuições (ou, no caso, 
do bom uso produtivo da dívida pública): a postura financeira da 
empresa-patrocinadora de plano de contribuição definida é defensiva, 
assim como se recomenda ser a dos governos prudentes. 

Enfim, para um endosso generalizado da TMM e suas 
implicações de política pública, é necessária certa cautela ao abaixar 
de seu nível de abstração para o aqui-e-agora, por exemplo, centro 
ou periferia? Logo, quando a fase aguda da crise pandêmica passar e 
se retomar o crescimento da renda, os governantes fariam bem em 
abater gradualmente o enorme estoque da dívida pública. 

World Inequality Report 2022: Desigualdade Social no Brasil 

A pandemia junto com um governo inerte aumentou a 
desigualdade em todo o mundo, com os mais ricos enriquecendo 
ainda mais e o total de pobres crescendo. No Brasil, a parcela 10% 
mais rica detinha 58,6% da renda nacional em 2019. No fim de 2021, 
concentrava 59%, segundo o “World Inequality Report 2022”, 
examinado no segundo capítulo. A metade mais pobre, por sua vez, 
possuía 10,1% antes da pandemia e em 2021 concentrava 10%. 
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!  

O documento, elaborado pelo World Inequality Lab, codirigido 
pelo economista Thomas Piketty, mostra ainda, no Brasil, a parcela 
1% mais rica ser dona de cerca de metade (50%) da riqueza 
nacional. A metade mais pobre detém menos de 1% desse estoque 
de riqueza – muito abaixo de vizinhos como a Argentina, onde os 
50% mais pobres possuem 6% da riqueza nacional. 

O World Inequality Lab utiliza dois conceitos para medir 
desigualdade: renda e riqueza. A renda considera a soma de todo do 
fluxo da renda recebida por indivíduos de um país, como o salário ao 
longo de um ano, antes de pagar o Imposto de Renda.  

A riqueza é a soma de valores de mercado voláteis de todos os 
ativos, detidos por indivíduos em um país e em determinada data. O 
estoque de acumulação de capital financeiro, geralmente, é o saldo 
capitalizado com juros compostos, ao longo do ano, e registrado no 
fim-de-ano. 

Os níveis de desigualdade não são determinados por geografia 
ou níveis de desenvolvimento. Mas não será por demografia? 

A relação entre a massa de renda dos 10% mais ricos e a dos 
50% mais pobres revela as disparidades de renda para todos os 
países do mundo. Isto se dá em países com grande e com pequenas 
populações, embora isso afete a estimativa de renda per capita. 
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Na África, as diferenças de renda variam de 13 para 15 na 
Nigéria, Etiópia, Guiné e Mali, por exemplo, para entre 40 e 63 no 
República Centro-Africana, Namíbia, Zâmbia e África do Sul.  

Na América Latina, a diferença de renda da Argentina é de 13 
vezes, enquanto é 29 nos vizinhos Brasil e Chile. Na continente, o 
Brasil é o segundo país mais desigual, depois do Chile, onde os 10% 
mais ricos detêm 58,9% da renda total. 

No Sul e Sudeste da Ásia, a diferença de renda T10/B50 da 
Índia é de 22 vezes, acima do valor de 17 da Tailândia. 

Entre os países de alta renda, também são observadas 
variações: na Alemanha, França, Dinamarca e Reino Unido, o 
rendimento T10/B50 diferença é entre sete e dez, enquanto nos 
Estados Unidos a diferença de renda é superior a 17. Para qualquer 
nível de desenvolvimento, há de fato uma grande variedade de 
possíveis níveis de desigualdade. 

No G-20 (grupo das vinte maiores economias globais), o Brasil 
também ocupa o segundo lugar na lista dos mais desiguais, atrás 
somente da África do Sul. No país africano, a parcela dos 10% mais 
ricos possui 66,5% da renda nacional e ganha 60 vezes mais em 
comparação à metade mais pobre. 

No mais recente ranking mundial, o Brasil é o 11º. mais 
desigual, atrás somente de, em ordem de piora, Chile, África do Sul, 
República Centro-Africana, Moçambique, Namíbia, Zâmbia, Guiné 
Bissau, Botsuana, Zimbábue e Iêmen. 

Ainda sendo muito cedo para uma compreensão sistemática do 
impacto da crise pandêmica na desigualdade de renda e riqueza, 
devido à falta de informações, afirmam os autores do documento, 
alguns dados de alta frequência ajudam a entender os efeitos da 
covid- 19 sobre a desigualdade. 

“Entre 2019 e 2021, a riqueza dos 0,001% do topo cresceu 
14%, enquanto a riqueza média global foi estimada em apenas 1%. 
No topo da lista, a riqueza global dos bilionários aumentou mais de 
50% entre 2019 e 2021”, dizem os pesquisadores. 

Globalmente, em 2021, por exemplo, a renda global chegou a 
US$ 86 trilhões, enquanto a riqueza total foi cinco vezes maior, 
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chegando a US$ 510 trilhões. A pandemia exacerbou diversas formas 
de desigualdade também da perspectiva de saúde, raça e gênero. 

Um fenômeno observado em muitos países, na pandemia, foi o 
aumento da desigualdade favorável à parcela mais rica. Enquanto a 
economia produtiva teve uma queda depressiva e depois uma 
recuperação (em V), para voltar a permanecer estagnada, o mercado 
de ações entrou em fase altista em função da política de 
“afrouxamento monetário” (juro zero) ter provocado uma fuga de 
capital da renda fixa para a renda variável, onde os ricaços estocam 
sua riqueza sem realizar os ganhos de capital, pois eles seriam 
tributáveis. 

Desse modo, os ricos ficaram ainda mais ricos – com alguns 
bilionários se dando inclusive o luxo de se disparar em um foguete 
rumo ao espaço – e houve aumento da pobreza extrema com ao 
menos mais 100 milhões de pessoas, segundo o Banco Mundial. 

No governo Lula (2003-2010), a desigualdade de renda foi 
reduzida no Brasil e milhões saíram da pobreza graças a programas 
de transferência de renda como o Bolsa Família. Mas não houve um 
avanço reformista, em contrapartida, dado o quadro político instável 
de uma coalizão partidária fisiológica constituir a base governista de 
um partido de origem trabalhista. Não foram submetidas ao 
Congresso Nacional propostas de reformas estruturais da tributação 
para reduzir a desigualdade no acesso à terra e outras propriedades.  

“Quando se tem programas sociais, mas não se taxam os muito 
ricos ou não se distribuem terras, não se está mudando o nível geral 
de desigualdade no país”, disseram os pesquisadores do World 
Inequality Lab.  

Não se atentaram para o programa Minha Casa, Minha Vida, 
onde se financiou com grande subsídio acima de 5 milhões de 
residências populares. A moradia é a maior propriedade das famílias.  

Tampouco eles observaram a expansão do crédito direto aos 
consumidores de automóveis e eletrodomésticos para equipar suas 
moradias. Tudo isso foi feito nos governos Lula e Dilma I. 

Optaram por criticar: “a pobreza extrema foi reduzida no Brasil, 
mas quem acabou financiando isso foram a classe média e a classe 
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média alta, enquanto o 1% mais ricos ficou intocado”. Isso é pelo 
menos “½ verdade”, porque o FGTS (e mesmo o INSS para a 
Previdência Social) incide sobre as folhas de pagamentos das 
empresas. 

Em parte, isso tem a ver com o sistema tributário. Ele não é 
progressivo, com a baixa tributação sobre herança e a falta de 
impostos sobre fortuna. A taxação sobre dividendos tem sido 
debatida, mas é necessária uma ampla revisão do sistema tributário 
para garantir os multimilionários brasileiros pagarem uma parcela 
justa.  

Sem isso, será muito difícil o Estado entregar serviços públicos. 
Um cenário de tamanha desigualdade social leva à atual turbulência 
política, colocando, de um lado, os ressentidos com desejo de 
defender seu status social com base na violência sobre os mais 
pobres, de outro, a resistência ao neofascismo. 

Reduzir a desigualdade é importante porque em sociedades 
muito desiguais a economia não produz para todo seu potencial, caso 
tivesse um mercado interno ampliado. Para alcançar maior equidade 
são necessários prover serviço público de qualidade e financiar isso 
de maneira socialmente justa com estrutura tributária progressiva.  

O imposto corporativo é importante para a progressividade do 
sistema tributário, porque impede os mais ricos evitarem pagar de 
forma progressiva qualquer imposto sobre sua renda, no caso o lucro 
gerado por suas empresas. A desigualdade social é uma escolha 
política, não é algo natural e inevitável. 

Os muito ricos devem contribuir em proporção (alíquotas 
percentuais) acima dos outros porque ganham mais dinheiro para 
pagar esses impostos. O objetivo socialdemocrata é chegar a uma 
sociedade justa em “igualdade de oportunidades” e também com um 
resultado econômico mais justo, senão “igualdade de resultados”, 
considerando também os méritos individuais, isto é, os esforços 
pessoais. 
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Síntese Final 

Niall Ferguson, em seu livro “A Ascensão do Dinheiro”, no 
segundo capítulo trata do mercado de títulos de dívida pública. 
Denomina-o de “Servidão Humana”. 

“Depois da criação do crédito pelos bancos, o nascimento dos 
títulos foi a segunda grande revolução na ascensão do dinheiro.” 

Desde o início modesto nas Cidades-Estado do norte da Itália, 
cerca de oitocentos anos atrás, o mercado para títulos cresceu 
amplamente. Hoje, todos habitantes do planeta são afetados pelo 
mercado de títulos de duas maneiras importantes.  

Em primeiro lugar, uma grande parte do dinheiro em reserva 
financeira para a nossa aposentadoria acaba sendo investida no 
mercado de títulos.  

Em segundo lugar, por sua dimensão e porque os grandes 
governos são considerados como os mais confiáveis tomadores de 
empréstimos, o mercado de títulos estabelece as taxas de juros de 
longo prazo para a economia como um todo.  

Quando os preços dos títulos caem e as taxas de juros sobem, 
há consequências para todos tomadores de empréstimos com juros 
repactuados pelo valor de mercado vigente. Funciona da seguinte 
maneira.  

Alguém tem um valor monetário para economizar. Comprar um 
título de renda fixa, em princípio, mantém o capital assegurado com o 
risco soberano, além de prover pagamentos regulares ao investidor. 

O título paga uma taxa fixa ou “cupom”, por exemplo, de 
1,5%aa ou R$ 1.500 em um ano, no caso de um título de R$ 
100.000. Mas a taxa de juros do mercado, ou rendimento corrente, é 
calculada pela divisão do cupom pelo preço do mercado. Se estiver 
atualmente em R$ 102.333, será 1.500 dividido por 102.333 = 
1,47%.  

Agora, aí vem o imaginário cenário no qual, subitamente, os 
participantes do mercado de títulos têm uma “percepção de risco 
fiscal” face ao tamanho da dívida do governo e ao boato a respeito de 
ser possível um calote. Supostos investidores, na verdade, 
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especuladores começam a alarmar, “para todos se preocuparem, pois 
o Estado soberano não será capaz de fazer frente aos pagamentos 
anuais com os quais se comprometeu”.  

Não houve nenhum precedente histórico a respeito de calote 
em moeda nacional. Mas o ser humano ignorante possui a tendência 
de interpretar novas informações de modo a serem compatíveis com 
as próprias teorias, visões de mundo e convicções negacionistas da 
ciência.  

Quem dá ouvidos a rumores ou ruídos filtram novas 
informações contraditórias de tal forma a suas crenças 
preconceituosas permanecerem intactas. Só toleram conviver com 
pessoas com os mesmos pensamentos ideológicos, por exemplo, 
Estado ser mínimo. 

Os especuladores, para comprar barato, apostam no medo do 
público leigo ao usarem argumento baseado apenas em ameaças ou 
mentiras descaradas. Se não oferece provas concretas de uma 
proposta levar ao cenário futuro assustador não há como refutá-la. 

Apela à ignorância, ou seja, o convencimento de algo ser 
verdadeiro simplesmente porque não foi comprovado como sendo 
falso. Assim, a ausência de prova é transformada em prova por 
ausência. 

Supõem os “inocentes-úteis” começarem a se preocupar com a 
saúde da moeda nacional, na qual os títulos são denominados e os 
juros pagos. Nessas circunstâncias, o preço do título despenca, 
enquanto investidores assustadiços liquidam seus títulos.  

Compradores somente seriam encontrados a um preço baixo o 
bastante para compensar o risco crescente do não pagamento do 
governo ou da depreciação da moeda nacional. Caso o preço do título 
tenha caído, por exemplo, para R$ 80.000, então, o rendimento 
passaria a ser de 1.500 dividido por 80.000 = 1,88%.  

Nessa jogada, as taxas de juros de longo prazo para a 
economia como um todo teriam subido acima de dois quintos, de 
1,47% para 1,88%. As pessoas com investimento nesses títulos, para 
a sua aposentadoria, antes da marcação-a-mercado, estariam 22% 
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mais pobres, porque seu capital teria declinado tanto quanto o preço 
do título em relação ao preço anterior (R$ 102.333).  

Quem quisesse fazer uma hipoteca, depois dessa oscilação, 
teria de pagar pelo menos 0,41% a mais por ano. Isto, no linguajar 
de O Mercado, é dito “410 pontos de base”.  

Os mercados de títulos de renda fixa têm poder porque eles são 
a base fundamental para todos os mercados. A taxa de juros em 
títulos de dívida pública em certo prazo de referência, em última 
análise, determina o custo do crédito, o valor das ações, também o 
das casas e de todas as demais classes de ativos – formas de 
manutenção de riqueza. 

Do ponto de vista político, o mercado de títulos é poderoso em 
parte porque ele expressa um julgamento diário sobre a credibilidade 
da política fiscal e monetária de todo o governo. Mas seu poder real 
reside na capacidade de punir com custos mais elevados para os 
empréstimos de qualquer necessitado.  

Um pequeno movimento dos juros para cima atinge o governo 
com déficit nominal, pois acrescenta um serviço maior para a dívida 
às suas despesas já elevadas. Agrava sua fragilidade financeira. 

Pior, em todas as interconexões financeiras, existe um efeito de 
retroalimentação. Os pagamentos de juros mais elevados fazem o 
déficit ainda maior – e transforma o boato em fato! 

O governo enfrenta três penosas alternativas: 

1. tentar reduzir o déficit público, elevando os impostos; 

2. ressegurar o mercado de títulos de dívida pública, ao cortar 
despesas em alguma outra área, perdendo eleitores, isto é, 
capital político, senão o capital investido antes para iniciar obra 
pública – e deixada inacabada; 

3. em caso extremo (e raríssimo), não pagar uma parte da sua 
dívida, confirmando os piores medos dos participantes do 
mercado de títulos. 
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O mercado de títulos de dívida pública começa propiciando 
acesso a dinheiro para o governo. Em crise fiscal, acaba ditando a 
própria política do governo. 

De quem os ricos eleitos para governar tomam emprestada 
uma soma tão imensa de dívida? Ora, deles mesmos...  

Em vez de pagar um Imposto de Propriedade ou Grande 
Fortuna, é mais confortável os cidadãos ricos serem estimulados a 
emprestar dinheiro para o governo de seu país. Em troca desses 
empréstimos, eles recebem juros.  

Tais títulos de dívida pública podem ser vendidos a outros 
cidadãos, caso o investidor precise de dinheiro imediato. Eles são 
ativos relativamente líquidos com mercado secundário organizado. 

Uma razão pela qual o sistema funciona tão bem é as poucas 
famílias ricas também controlarem o governo do país e, desse modo, 
as suas Finanças Públicas. Essa estrutura de poder oligárquico dá um 
sólido fundamento político ao mercado de títulos de dívida pública.  

É diferente do caso de um soberano de dinastia hereditária sem 
necessidade de prestar contas a eleitores e com poder de 
arbitrariamente renegar suas promessas de pagar aos seus credores. 
As pessoas administradoras dos títulos, em boa parte ex-banqueiros 
de passagem, seja pelo ministério da Fazenda/Economia, seja pelo 
Banco Central, são representantes fieis das pessoas compradoras 
dessa riqueza financeira como elas.  

Assim, a Casta dos Oligarcas eleitos como “os representantes 
do povo” (sic), no Congresso Nacional, os tecnocratas, 
representantes da Casta dos Sábios, assim como os juízes da Casta 
da Toga, todos têm um forte interesse pessoal em zelar para os juros 
sobre a riqueza serem prioritariamente pagos. 

Contudo, pode surgir a necessidade de colocar um limite nas 
despesas com a Defesa (ou a Guerra), reivindicadas pela Casta da 
Farda, à custa de endividamento público. Quanto maior ficam as 
dívidas de um Estado com a indústria bélica, mais títulos tem de 
emitir. Quanto mais títulos eles emitem, maior é “a perspectiva do 
risco fiscal”, isto é, a chantagem da boataria de ele não conseguir 
honrar os seus compromissos. 
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Se comprar um título de governo estrangeiro, quando o país 
está em guerra e/ou instabilidade política, o investidor está 
certamente correndo um risco. Trata-se do risco daquele Estado não 
ter reservas cambiais para pagar os seus juros e amortizar o 
empréstimo no vencimento em outra moeda.  

Mas os juros são pagos sobre o valor de face do título. Então, 
se puder comprar um título cujo preço é um baixo percentual do seu 
valor de face, poderá ganhar um belo rendimento como “prêmio de 
risco”.  

A especulação espera um retorno proporcional ao risco disposto 
a correr. Como o mercado de títulos define a taxa de juros de 
mercado, para a economia como um todo, se o Estado tiver de pagar 
um juro elevadíssimo, é provável todos também terem de pagar 
alguma espécie de prêmio de risco pela guerra e/ou polarização 
política – e sua consequente má imagem internacional. 

É simples assim... Não precisa nem desenhar para explicar por 
qual razão os ricos ficam no passivo e os pobres no (trabalho) ativo.  



  165

Anexo Estatístico 

"  

Fonte: RFB/MF, para 2020 STN.

(1) Inclui remanescente de FINSOCIAL

(2) Soma das parcelas do INSS e do FNDE.

(3) Inclui FUNDAF, CONDECINE, Selo Esp. Controle, Contrib. Ensino Aerov., Contrib. Ensino 
Prof. Marít., Adic. Pass. Aéreas Domést., Contrib. s/ Lojas Francas, Dep. Aduan. e Rec. 
Alfand., Contrib. p/ o PIN, PROTERRA, Outras Contrib. Sociais e Econômicas e Contrib. s/ 
Faturam. Empresas Informática.
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