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Ajuste pode reduzir desemprego? 
RUBENS PENHA CYSNE-

Duas importantes questões são discutidas no 
momento. Primeiro. qual a composição ideal de 
cones de despesas ou elevações de impostos de 
fonn~ a se obter um ajuste fiscal crível e dura
douro. Segundo. tendo em vista que a economia 
j:í se encOntra com elevado desemprego, o que 
se pode esperar em teml0S de crescimento. As 
perguntas estào interligadas. As respostas tam 
bém. Os ajustes fiscais duradouros costumam 
n50 se concentrar nem em elevações de impo.~
lOS nem em cones de investimentos públicos, 
mas sim em cones das despesas de salários e 
transferências. em particular, benefícios previ
denciários. Mais importante, salvo algumas ex
ceções. um ajuste fiscal concentrado sobre estes 
dois itens de custeio apresenta muito mais chan 
ces de produzir resultados favoráveis no empre
go e no produto do que ajustes concentrados em 
aumento de impostos ou redução de investi
mentos. 

De acordo com a macroeconomia keynesia
na usual. qualquer redução de déficit público. 
seja ela efetuada através do corte de gastos ou 
clt-vação de impo~ws l! cont racionária. Por es
te lI1utivo. O Brasil estaria fadado a um baixo 
crescimento em 1999. Ocorre que tais conclu
sões. embora acertadas sob as hipóteses que 
feram concebidas. podem ser. em situações es
pecíficas. compensadas por outros fatores. Em 
particular. pelos efeitos que uma modificação 
de política, quando crível. pode gerar no com
portamenlo dos agentes econômicos. Um ajus
te fiscal crível e duradouro baseia-se na efeti
va redução das despesas que apresentem me
nores probabilidades de serem automatica
mente retom<ldas no futuro. E na redução de 
despesas que ev idenciem que os devidos cus
tos políticos de curto prazo estão sendo efeti
vamente incorridos. Por outro lado . pode en
tender-se como cnse fiscal uma situação como 
a atual. na qual as taxas de juros que re mune
ram a dívida públlca superam em Jarg3 m,lr
gem as ta.tas de crescimento do PIB . E na quul 
não há perspectivas de reversão na devação 
contínua da relação dívida/PIB. 

() falO de que ajustes fiscais críveis em res-

posta a crises fiscais podem não ser recessivos 
foi inicia! e empiricamente levantado por dois 
economista italianos, Giavazzi e Pagano. no iní
cio desta década. quando do estudo da estabili
zação irlandesa ocorrida entre 1987 e 1989. 
bem como da estabilização fiscal dinamarque sa 
no período 1983-86. Ambos os ajustes apresen
taram efeitos expans ionistas. e não contracio
nistas. De lá para d. o assunto foi rctomado por 
OUITOS estudiosos. São vários os motivos teóri
cos para que o emprego não caia na r3Ziio dire
la do aj uste fiscal. De uma forma geral. todos 
eles apontam para a elevação endógena . e com
pensatória. de alguma fonte de demanda. seja 
do consumo privado. dos investimentos. ou do 
saldo das exportações sobre as imponações. Ve
jamos alguns exemplos. 

Iniciemos pelos investimentos privados. Após 
alguns anos de baixo crescimento. em que os es
tlXjues se reduzem e o capital se deprecia. os in
vestidores estão prontos a multiplicar suas inver
sõcs no setor produtivo. Apenas não o fazem de
vido à permanentc insegumnç3 associada a um 
ajuste fiscal que se s;,be necessário mns não se 
materializa. Neste sentido. um3 solução corajo
sn. e como Inl crível. para o problema. pode pro
vocar uma elevada retom3da de investimentos. o 
que caractcrizaria a passagem dn economi3 a um 
equilíbrio mais fa vorável. Evidentemente. isto 
implicaria a criação de novos empregos. com
pensando a contração decorrente do ajuste. 

Do ponto de vista do consumo. o argumento é 
que. na ausência de restrições de crédito. os indi
víduos se sentiriam mais ricos e (onsumiriam 
mais. fomentando a demanda c. novamente. 
o;:ompensando a queda inicial do emprego decor
rente da rcdução dos gastos públicos. Finalmen
te. a pressão de ofena no mercado de trabalho em 
decorrênci:l das demissões no setor público po
deria implicar o enfraquecimento das demandas 
sindicais e reduções de salários nominais. majo
r<.:udo-se a competitividade nas exportações e na 
substj tuiçiio de import:lçõcs. Nov,unente. o em
prego nestes setores n:agiria it ljued:t IOtcia!. H;\, 
entretantu. pelo menos duas observações que 
apomum numa direç5.o menos otimista. Em pri
meiro lugar. cabe observar que 05 resultados em
píricos acima reponados podem pecar relo co-

nhecido problema de simultaneidade. Como a 
elevação da atividade econômica majora a arre
cadação. e este fato reduz o déficit. em algun5 q.
sos nao é claro se a economia cresceu porque o 
déficit se reduziu. ou se na verdade os dados tra
duzem uma causalidade inversa. Ademais: o 
crescimento e a queda do déficit poderiam est:lr 
a reflelir simplesmente a modificação de um ter
ceiro parâmetro. como. por exemplo. o otimismo 
dos investidores ou a solução de uma crise de 
confiança na solvência do sistem3 financóro. 

Sob este prisma. observe-se que tanto o epi
.~6d io da consolidação fiscal da Di namarcn 
quantO o da Suécia, na década de 80. se deram 
no contexto de desvalorizações do câmbio. _o 
que fomentou as exportações. E este fato pode 
ter gerado tanto a redução do déficit fiscaL vin 
aumento de arrecadação. quantO a majoraç.:1o do 
nível de emprego. É tentador concluir. com os 
argumentamos acima. que a elevação do empre
go se deu majoritariamente devido à consolida
ção da situação fiscal. Mas pode h;;.ver perc.o.J 
ços neste caminho m3is imediato. Em segun~o 
lugar. cabe observar que as restrições ao cresci
mento brasileiro decorrem não apenas da per
cepção da cri se fiscal, IT!:IS rll!nl)ém em funçao 
d3 percepção de um at raso carlllit • .t. Isto posiô. 
a retomada do crescimentu passa também a de
pender de uma modificação de preços relativos 
em relaçiio ao exterior. pai:. caso contrário~'o 

crescimento esbarra na restrição de divisas. 
Uma redução suficiente da absorção de bcns·e 

serviços da parte do governo pode realizar paRe 
deste trabalho de desvalorização do câmbio real. 
Mas, na prática. com as restrições às variações no
minais de rendimentos que caracteriz:un " çcono· 
mia brasileira. este ajuste demandaria um tempo 
demasiado longo e um crescimento demasi3do 
baixo para se materializar. Para que o otimismo re
lativo ao crescimemo nos próximos anos não eil
contre óbices nem no plano interno nem no plano 
externo, a consolidação fiscal. além de crível edu
radoum. deve ser acompanhada de um pouco mais 
de supone da taxa de variação do câmbio nomi.nal. 
Mas com cada ação a seu tempo. 
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