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U m intrincado problema surgiu 
durante as negociações entre 

o Brasil e o Fundo Monetário Inter
nacional, iniciadas ao final de 1982: a 
questão da contabilização ou não, no 
cálculo do déficit governamental; da 
correção monetária inciden te sobre a 
dívida interna. 

As estimativas de inflação futura 
admitidas nas cartas de negociação 
mostraram-se sempre demasiado 
otimistas quando confrontadas com 
os números que realmente viriam a 
prevalecer. Essa freqüente subava
liação, resultado, do lado brasileiro, 
da necessidade premente de fechar 
um acordo com o Fundo, e, do lado 
desta instituição, ~e uma certa falta 
de experiência na avaliação dos re
sultados de controle de demanda 
numa economia indexada, por si só já 
constituía um problema. Mas gerava 
também outras conseqüências. Uma 
delas se dava com respeito ao déficit 
público estimado para o período. 
Com as subestimativas para a infla
ção, subestimavam-se também os ju
ros nominais a serem pagos pelo go
verno àqueles que detinham os seus 
títulos e, conseqüentemente, o valor 
do déficit público. Isso em 'parte 
ajuda a entender por que o FMI, que 
geralmente trabalha com uma "Carta 
de Intenções" por ano, quando esta
belece acordos de empréstimos am
pliados a seus países membros, teve 
que negociar sete com o Brasil nos 
anos de 1983 e 1984. 

A solução para o impasse sugerida 
por técnicos brasileiros foi eliminar a 
componente inflacionária dos juros 
(correção monetária) do conceito re
levante de déficit para fins de nego
ciação. Eles argumentavam que, por 
mais exatas que fossem as previsões 
de inflação, o elevado montante da 
dívida interna levaria a discrepâncias 
significativas entre as despesas pre
vistas e aquelas efetivamente reali
zadas. Surgiu assim o chamado 'défi
cit operacional' ,que retirava do total 
de despesas do governo a correção 
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monetária itKlderue· sobre a dívida 
interna. 

A sugestão não foi fâcil nem pron
tamente assimilada pelos técnicos do 
FMI (nem pela grande maioria de 
economistas brasileiros) . .Argumen
tava-se à época que as despesas com 
correção monetária em nada dife
riam das outras, devendo ser pagas 
via arrecadação de impostos, finan
ciadas por expansão monetária ou 
por nova emissão líquida de títulos. 
Neste sentido, não haveria sentido 
em eliminar este componente, exa
tamente o de maior expressão no to~ 
tal, do somatório dos gastos corren
tes lançados a débito do governo. 

Seis anos mais tarde (1988), entre
tanto, o cálculo do déficit com juros 
reais parece ter se constituído em lu
gar-comum. No Brasil, o conceito 
operacional é o mais divulgado e uti
lizado, seja no tocante ao público in
terno ou externo. O conceito nomi
nal, que incorpora a correção mone
tária como despesa corrente (na 
Conta de Transferências), não tem 
merecido mais do que uma curta 
menção na avaliação das contas do 
setor público. No México, para citar 
um outro exemplo, o acompanha
mento das estatísticas relati vas ao 
"Pacto de Solidariedade Econômi
ca", programa antiinflacionário im
plementado ao início de 1988, gira 
em torno do chamado 'déficit primá
rio' , que ignora não apenas a corre
ção monetária, mas também (a nosso 

ver, erroneamente) juros reais inci
dentes sobre a dívida governamen
tal. Como regra geral, outros países 
com elevados índices de inflação 
também têm eliminado da conta cor
rente do governo a parcela relativa à 
correção monetária. Por que então 
essa mudança de consenso entre os 
economistas, que em 1982 discorda
vam em grupo da utilização de esta
tísticas com as quais hoje em dia li
dam continuamente? 

A resposta pode ser dada em duas 
etapas. Primeiro, ao contrário da ar
gumentação anteriormente apresen
tada quanto à total simetria entre as 
despesas com juros e as demais des
pesas correntes do governo, há efeti
vamente uma distinção contábil en
tre os rendimen'tos do capital finan
ceiro e aqueles relacionados, por 
exemplo, ao capital humano (salá
rio), capital físico (aluguéis), ações 
ou quotas de capital: apenas os ativos 
financeiros (denominados em moeda 
doméstica) têm o seu valor sistemati
camente depreciado pela inflação. 
Isso não significa que o aumento de 
preços não comprima o poder aquisi
tivo de salários, aluguéis vu dividen
dos, mas apenas que essa compressão 
não é sistemática. Esses valores, ao 
contrário dos valores de débitos e 
créditos denominados em moeda 
doméstica, são corrigidos ao longo 
do processo inflacionário de forma a 
manter o seu poder aquisitivo real. 
Conseqüentemente, como reconhe-
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cem as leis da correção de lucros das 
empresas (com base. nas quais se re
tira a correção monetária dos ativos 
financeiros líquidos mantidos em 
carteira pela firma), faz sentido dis
tinguir-se, no mesmo período contá
bil, entre juros nominais e reais, mas 
não entre salários, aluguéis ou divi
dendos nominais e reais (observe-se 
que este problema nada tem a ver 
com o deflacionamento de séries). 

Segundo, há de se reconhecer a 
impossibilidade prática de se traba
lhar com o conceito nominal de défi
cit. Como argumentavam os técnicos 
brasileiros, esse conceito retira qual
quer possibilidade de uma previsão 
segura dos gastos governamentais 
num ambiente de inflação instável. 
Além dis10, a fixação de um alvo fixo 
para o vator do déficit torna a amorti
zação real da dívida função crescente 
do nível de inflação, o que pode não 
ser o mais apropriado para o deve
dor. 

Pelo que vimos até aqui, a distin
ção entre juros nominais e reais não 
apenas já vinha desde há muito 
sendo utilizada no Brasil (no caso da 
correção dos lucros das empresas), o 
que traduz uma distinção efetiva en
tre os rendimentos de ativos finan-

ceiros em relação aos demais, como 
também apresenta algumas vanta
gens de natureza prática. Cabe agora 
apenas uma pergunta: ela realmente 
é apropriada, quando utilizada na 
elaboração das contas do governo, 
do ponto de vista macroeconômico? 

A resposta a essa pergunta já não 
pode ser obtida apenas no terrenO 
das definições contábeis. Surge aqui 
a necessidade de avaliações empíri
cas que respondam se efetivamente 
os agentes econômicos distinguem 
entre juros reais e nominais. Se isso 
efetivamente ocorrer (o que no jar
gão técnico é denominado 'ausência 
de ilusão monetária' ), e o consumo 
não responder ao valor da correção 
monetária recebida pelo setor pri
vado por deter títulos do governol, o 
déficit operacional será o mais rele
vante. Nesse caso, a inclusão da cor
reção monetária levaria a uma falsa 
avaliação do papel do governo na de
terminação de demanda agregada: 
em épocas de aumento de inflação, 
aumentariam também os juros no
minais recebidos pelos credores, e 
concomitantemente o déficit públi
co, mas não o consumo privado (bem 
como qualquer outro elemento da 
despesa agregada). 

Se, entretanto, os agentes econô
micos confundem rendimentos no
minais com reais, aumentando seu 
consumo em função da correção 
monetária recebida, o déficit opera
cional torna-se um conceito incom
pleto. Isso não significa que, sob esta 
hipótese, o conceito nominal seja o 
mais apropriado (o que ocorreria se 
toda e não apenas parte da correção 
monetária fosse dedicada ao consu
mo), mas que ambos os conceitos 
deveriam servir de base para a avalia
ção do desequilíbrio das contas pú
blicas e seu efeito sobre o restante da 
economia. 

Estimativas emplC1cas recente
mente efetuadas com base na argu
mentação teórica precedente mos
tram que a correção monetária sobre 
a dívida pública não se constitui num 
dos fatores explicativos do consumo 
privado, o que representa um emba
samento empírico para a utilização 
do conceito operacional. e 
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'No caso da correção monetária não 
acompanhar a taxa de inflação,a correção 
entre valores nominais e reais deve levar em 
consideração esta última e não os valores de 
correção monetária fixados pelo governo. 


