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Introdução

Este livro analisa experiências recentes de ajustes fiscais de alguns países, para identifi-

car alternativas de política econômica que possam ser úteis ao caso brasileiro. Os pai-

ses são: Itália, Rússia, México, Nova Zelândia, Índia, Turquia e Irlanda.' A esco-

lha desses países deveu-se ao fato de os mesmos terem passado, em alguma data

não muito distante, por experiências de ajuste fiscal. A análise mostra não apenas

os esforços desses países no sentido de promover o ajuste fiscal, suas escolhas e

percalços de execução, mas também porque se fez necessário e suas conseqüências

de curto e médio prazos para cada uma das respectivas economias. Dessa forma, o

livro fornece uma contribuição sobre o debate a respeito da necessidade de ajuste

fiscal como um dos elementos capazes de auxiliar na promoção do crescimento

econômico sustentado.

Uma das dificuldades de comparação de estatísticas fiscais diz respeito ao

que se considera ou define como governo em cada país. Além da esfera federal,

estadual e local, em alguns casos consolida-se o banco central, em outros não; o

mesmo costuma se dar no que diz respeito às estatais. Relativamente aos dados

apresentados neste livro, a definição de 
"governo" 

adotada considera em cada país:

Pais Nfvel de governo Descri<;ao

Italia Governo geral Governos federal, regionais, estaduais e municipals (nao inclui

as operagoes do Banco Central nem de empresas estatais).

Russia Governo geral Governos federal, estaduais e municipais (nao inclui as

operagoes do Banco Central nem de empresas estatais)

Mexico Setor publico Governos federal, estaduais e municipais, Banco Central e

consolidado empresas estatais (nao inclui receitas proprias dos estados e

municipios, que representam menos de 5% das receitas

tributarias do pais).

Continua

1 Participaram do trabalho como assistentes de pesquisa: Felipe Balassiano, Guilherme Augusto

Babo Torres e Débora de Oliveira dos Santos Ferreira, todos da FGV.
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País Nível de governo Descrição

Nova Governo geral

Zelândia

Governos federal, estaduais e municipais (não inclui as operações

do Banco Central nem de empresas estatais).

Governos federal, estaduais e municipais, Banco Central e

empresas estatais.

Governo federal, Banco Central e empresas estatais federais.

índia Setor público

consolidado

Turquia Governo central

e estatais

Irlanda Governo geral Governos federal, estaduais e municipais (não inclui as operações

do Banco Central nem de empresas estatais).

Outras dificuldades na comparação de dados dizem respeito à dissensão que

se observa quando se utilizam diferentes fontes (por exemplo, OCDE, FMI, ban-

cos centrais ou tesouros dos próprios países etc.); diferentes deflatores no cálculo

das séries reais; diferentes tratamentos dados aos juros (não-inclusão, inclusão de

juros reais ou de juros nominais); subtração ou não de subsídios e transferências;

incorporação ou não de renúncias fiscais etc.

Ao longo de todo o texto, a despeito de tais dificuldades, tenta-se manter

uma certa padronização nos dados, no que diz respeito ao tratamento desses di-

ferentes parâmetros. Entretanto, dependendo da periodicidade dos dados e do

período em questão, vez por outra a necessidade de utilização de fontes alternati-

vas pode gerar dissensão em algumas séries históricas. Isto posto, sem prejuízo da

análise e das conclusões, o leitor não deverá estranhar se, em alguns gráficos, tabe-

Ias ou citações, alguns números apresentarem ligeira diferença em relação a outras

citações ao longo do próprio texto.

Esta introdução resume alguns ensinamentos para o Brasil que podem ser

obtidos da análise de alguns dos países selecionados em nossa amostra. Utilizam-

se os subtítulos 
"Lições" 

para chamar a atenção, no Brasil, para pontos que, por

poderem agregar informação relevante para o país, deveriam ser objeto de estudos

mais aprofundados.

Ao final da introdução apresentam-se também tabelas de dados macroeco-

nômicos que permitem uma visão geral comparativa dos países como um todo. A

descrição detalhada dos ajustes fiscais de cada país é apresentada ao longo do

texto.

Lições da Itália

Consta no documento de governo Economic and financial planning documents:

2007-2011, redigido em 2006, aproximadamente o seguinte teor: um maior cres-
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cimento é fundamental para gerar os recursos necessários para reduzir o déficit

público e melhorar o nível de bem-estar, em particular combatendo a pobreza e

reduzindo as tensões sociais; é essencial reduzir o déficit público para indivíduos e

empresas, de forma a reduzir a incerteza e estimular a produção e a produtividade,

bem como para impedir que a geração atual taxe as gerações futuras com o aumento

da dívida pública; e maior igualdade é essencial para lidar com novas formas de

marginalização social.

Enganou-se quem pensou tratar-se de um documento relativo ao Brasil. Tra-

ta-se de idéias que constam de texto do Ministério da Economia e Finanças da

Itália estabelecendo estratégias de governo para o período 2007-10.

As semelhanças com o Brasil não param por aí. De 1995 a 2005, o PIB per

capita italiano tem crescido a uma média inferior a 1,4% ao ano, número ligeira-

mente inferior ao brasileiro. Entre os motivos usualmente apontados para esse

baixo crescimento citam-se em geral insuficiência de competição em alguns seto-

res, excessiva burocracia, falhas no sistema de regulação, baixos investimentos em

pesquisa e desenvolvimento e relativa escassez de capital humano.

Afinal, o que deu errado na Itália, cujo crescimento e desempenho fiscal tem

se mostrado bem abaixo da média dos países da União Européia? São várias as

possíveis explicações para o baixo crescimento dos últimos 10 anos. Algumas de-

Ias, de origem bem mais remota, bem como outras, mais atuais, guardam alguma

semelhança com o Brasil dos últimos 20 anos: gastos públicos excessivos e de

elevada relação custo/benefício (tendo passado, na Itália, de menos de 30% do

PIB em 1960 para mais de 45% — incluindo juros 
— em 1993); despesas eleva-

das com a previdência pública e privada; problemas de infra-estrutura resultantes

de baixos investimentos do setor público; e regulação econômica e Justiça gerado-

ras de incertezas.

Entre o início dos anos 1970 e meados dos anos 1990 a Itália apresentou

elevados déficits nas contas do governo, levando a um aumento da dívida pública

de 40% do PIB (no início dos anos 1970) a 124% (em 1994). Caso não fossem

feitas alterações na legislação, estimava-se no início dos anos 1990 que apenas os

gastos com a Previdência alcançariam 25% do PIB em 2030, um passivo

previdenciário de longo prazo calculado como superior a 400% do PIB.

A partir de meados dos anos 1980, a estabilização da dívida passou a ser uma

das principais preocupações em termos da condução da política econômica. As

estabilizações fiscais tentadas ao longo dos anos 1980, entretanto, concentraram-se

fundamentalmente nas elevações de impostos, que passaram de 35% do PIB em

1980 a 45% em 1993. A despeito disto, o déficit nominal elevou-se no período.
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Em 1993 houve uma primeira reforma da Previdência (Plano Amato), com

desindexação dos benefícios aos salários e a elevação do número de anos exigido

para elegibilidade à concessão de benefícios. A reforma incluía também uma gra-

dual mudança de cálculo de novos benefícios, atrelando-os paulatinamente aos

valores da contribuição, uma transição prevista para durar até 2030.

Outras reformas da Previdência se seguiram, respectivamente, em 1995 (Pia-

no Dini), 1997 (Plano Prodi) e 2004 (cujos efeitos benéficos se esperam para 2009).

As consecutivas reformas da Previdência não implicaram maior crescimento econô-

mico, ainda que tenham tido o mérito de tirar o país da trajetória explosiva dos

gastos previdenciários, prevista em 1993. Nesse sentido, a seqüência de reformas da

Itália foi menos tímida na solução do problema do que aquela observada no Brasil.

O ajuste fiscal inicial em 1993 logrou reduzir as despesas primárias de 44%

para 42% do PIB, onde se mantiveram aproximadamente até o ano 2000. A par-

tir daí, entretanto, as despesas, excetuando-se juros, voltaram a aumentar, situan-

do-se atualmente em torno de 44,1% do PIB. A receita total de impostos tem se

mantido no elevado patamar de 44% a 46% do PIB desde 1995.

O déficit nominal efetivamente passou de 7,4% do PIB em 1995 para 0,9%

em 2000. Nesse período houve também redução da inflação, do pagamento de

juros pelo governo e do risco externo. Mas o superávit primário reduziu-se e o

déficit nominal voltou a recrudescer de lá para cá, tendo atingido 4,2% do PIB

em 2005, cifra em franco desalinho e desacordo com a União Européia.

Na ausência da devida redução dos gastos de custeio, e com parte substancial

dos ajustes visando à redução do déficit recaindo sobre os investimentos públicos,

a taxa de investimentos, superior a 24,5% do PIB no início dos anos 1980, hoje

não supera os 21%.

O longo período com investimentos em capital físico e capital humano bai-

xo (relativamente à União Européia), decorrente dos altos impostos e da instabili-

dade das regras do jogo, prejudicou o crescimento de longo prazo do país. Há

problemas graves de falta de infra-estrutura afetando vários setores e regiões.

Parte da incerteza que prejudicou os investimentos decorreu das seguidas

ações emergenciais e incrementais na Previdência. Na questão federativa, em

vez de fortalecerem-se as regras orçamentárias, privilegiaram-se os contingen-

ciamentos de verbas para os governos locais, tornando o sistema orçamentário

menos eficiente.

Apesar da melhoria das contas públicas de 1994 a 2000, continua havendo

necessidade premente de cortar gastos, o que é dificultado pelo envelhecimento

da população.
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Observadas as diferenças contextuais, quais lições esses fatos poderiam, gros-

so modo, sugerir para o Brasil atual?

Primeiro, que reformas da Previdência, principalmente quando tímidas e

(por isso) repetidas, podem ser necessárias para mudar uma trajetória explosiva

das contas públicas de custeio, mas por si sós não garantem o crescimento. O

mesmo se aplica à obtenção de superávits primários baseados fundamentalmente

em aumentos da arrecadação, como se observou na Itália entre 1983 e 1993.

Segundo, que um sistema regulatório crível e estável, que conte com uma

Justiça ágil, pode fazer uma crucial diferença para o crescimento. São atribuições

do governo que não podem ser substituídas (como no caso dos investimentos)

pela atuação do setor privado.

Terceiro, que reduções de déficits baseadas apenas em elevações de impostos

e redução duradoura dos investimentos públicos podem constituir obstáculo ao

crescimento ainda muitos anos depois de efetuadas.

Um quarto ponto diz respeito à opção política. A Itália dos anos 1970, a

exemplo de outras economias européias, fez uma opção por um maior envolvi-

mento do Estado no encaminhamento de problemas relacionados ao chamado

"bem-estar 
social". Tal opção caracteriza-se por uma grande expansão de progra-

mas sociais e de transferências à população. Essa é uma opção política da socieda-

de que não cabe discutir tecnicamente. Mas, como mostra também o exemplo de

várias outras economias européias que seguiram esse rumo, pode ter algum custo

em termos de crescimento.

Um último ponto diz respeito às vinculações de receitas. Na Itália, as

vinculações aplicáveis à área de saúde contam com um mecanismo interessante

no caso das transferências do governo central para os governos locais: sempre que

as metas de gestão estabelecidas pelo governo federal são atingidas, os recursos

restantes, em havendo, podem ser alocados em outras rubricas orçamentárias.

Além de reduzir o grau de rigidez orçamentária, a idéia tem o mérito de incenti-

var o administrador local a ser mais eficiente e econômico nos gastos, evitando

desperdícios. Talvez uma boa sugestão para o Brasil.

Lições da Irlanda

A trajetória da Irlanda desde o início dos anos 1980 é digna de nota. Nessa época,

uma trajetória econômica marcadamente inferior à das demais economias euro-

péias colocava o país como um provedor de emigrantes para o resto do mundo.

Passados 26 anos, ocorre exatamente o contrário. O país cresce muito mais do
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que os seus parceiros, e passou a ser um concorrido contratador de mão-de-obra

estrangeira, brasileira inclusive.

O cerne do problema nos anos 1980 era comum à Itália e a outras econo-

mias européias: a opção anterior por um Estado de bem-estar social com elevados

custos para os contribuintes, onde os incentivos para investimentos e tomada de

risco eram escassos. O descontrole fiscal levou a uma inflação em torno de 15%,

bastante elevada para os padrões europeus. Houve pequena tentativa de ajuste em

1983, mas não logrou êxito por concentrar-se fundamentalmente na elevação de

receitas, em vez da queda de gastos correntes. A dívida pública chegou a 104% do

PIB em 1984, níveis italianos.

O ajuste para valer iniciou-se em 1987, sob o Programa de Recuperação

Nacional. Havia dois pontos a serem corrigidos: o déficit nominal, em torno de

5% do PIB; e a elevada taxação, em torno de 45% do PIB. O controle do déficit

traduzia a preocupação com o equilíbrio macroeconômico de longo prazo. Por

outro lado, a redução da carga total de impostos mostrava também preocupação

com o contribuinte, uma necessária deferência ao investidor, já que o país deseja-

va crescer mais por meio de investimentos privados.

As despesas totais como percentagem do PIB declinaram significativa e qua-

se monotonicamente desde 1988, tendo passado de 48% a algo, atualmente, em

torno de 35% do PIB. No mesmo período, as receitas totais passaram de aproxi-

madamente 44% a 36-37% do PIB.

Um ponto importante a destacar, quando se considera a hipótese de um

ajuste fiscal, como atualmente ocorre no Brasil, é se, além de redução das despesas

públicas em relação ao PIB, teria havido também queda real das despesas durante

o período de ajuste. Os dados mostram que as despesas correntes, excetuando-se

juros, caíram como fração do PIB devido ao aumento do denominador e não

devido a uma redução em valores reais.

Como de costume em economia dando início a um processo de controle das

despesas públicas, a rubrica mais afetada, no curto prazo, é a despesa de investi-

mentos. Isso se observou na Irlanda, em termos reais, entre 1987 e 1989, anos

iniciais do ajuste. O processo, entretanto, deve durar pouco, sob pena de ameaçar

a infra-estrutura produtiva. E foi exatamente o que se observou na Irlanda: as

despesas de capital de origem no setor público retrocederam apenas nesse período

inicial, tendo se elevado a partir de então (embora de forma não-monotônica,

devido à instabilidade provocada pela crise de 1998).

Para o Brasil, o caso da Irlanda encerra pelo menos três importantes lições.

Primeiro, um ajuste fiscal pode ser fortemente expansionista alguns anos

depois de efetuado. Na Irlanda, as taxas de crescimento elevaram-se fortemente a
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partir de 1993, cinco anos após o ajuste, tendo se situado acima de 8% ao ano

entre 1994 e 2000 (contra os 3% médios dos anos 1987-93).

Segundo, ajustes fiscais bem-sucedidos podem ser feitos sem corte real inici-

al de despesas correntes, ainda que posteriormente venha a se observar, de forma

contínua, queda das mesmas em relação ao PIB. Manter a despesa real constante

em moeda pode ser um bom ponto de partida (ainda que uma queda inicial possa

propiciar uma velocidade muito maior de ajuste), contanto que não haja a im-

pressão que os gastos serão novamente majorados logo à frente (como ocorre no

caso de contingenciamentos de investimentos indispensáveis).

Terceiro, além do déficit nominal, é importante fixarem-se metas plurianuais

de despesas, e não apenas metas de despesas tomadas em relação ao PIB.

Fomentando-se devidamente o ambiente de negócios, o que pressupõe bem

gerenciadas e providas as tarefas clássicas do setor público (segurança, saúde, sane-

amento, justiça, regulação e eqüidade de oportunidades), o PIB tende a crescer

naturalmente pela inovação tecnológica e pela iniciativa privada, fazendo a sua

devida parte na redução da fração despesas correntes/PIB.

Lições da Rússia

Tomando-se os seis anos que vão do início de 2001 ao final de 2006, portanto

após as respostas de diferentes economias à crise cambial de 1998/99, a economia

russa cresceu em média 6,2% ao ano, 43,5% em termos acumulados. No Brasil, o

crescimento médio no mesmo período foi de 2,9%, e o acumulado de 18,7%.

Conclui-se que se o Brasil tivesse crescido à taxa russa o seu PIB teria sido em

2006 em torno de 21 % superior ao que se observou.

Em reais de poder aquisitivo de 2006, trata-se de algo da ordem de 485,3

bilhões (com capitalização anual futura garantida pelas taxas de crescimento do

porvir). Não de transferências entre uns e outros, mas de geração anual de rique-

zas para todos. Como comparação de grandezas monetárias anualizadas a CPMF,

sobre cuja prorrogação ou não muito se discute de tempos em tempos, arrecadou

para o governo federal em 2006 R$32 bilhões, dos quais algo da ordem de R$9

bilhões destinou-se ao programa Bolsa Família.

Tanto Brasil quanto Rússia têm se beneficiado, desde o período logo após a

crise de 1998/99, de melhora dos termos de troca com o exterior. A diferença fica

por conta da concentração da pauta de exportações que, no caso da Rússia, e a

exemplo do México, é bastante centrada no petróleo.
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Mas houve e tem havido, ao longo desse tempo, pelo menos quatro impor-

tantes diferenças na condução de política econômica na Rússia e no Brasil. Qual

o percentual que tais diferenças explicam da diferença de crescimento entre esses

países, trata-se de ponto aberto à averiguação científica. Nosso objetivo aqui, en-

tretanto, é apenas expô-las.

Um primeiro ponto crucial do processo diz respeito à evolução do total de

gastos do setor público. Enquanto na Rússia este total passou de 42,5% do PIB

em 1998 para 35,4% do PIB em 2006, no Brasil o que se viu foi o contrário: os

gastos totais e a arrecadação tributária aumentaram.

No caso russo, parte da queda dos gastos públicos explica-se pela redução

das despesas de defesa e dos subsídios à agricultura e à indústria. No Brasil tais

gastos têm aumentado, em particular devido a novos gastos sociais. Vejamos al-

guns números aproximados relativos ao caso nacional. Em 2002 a carga tributária

total, incluindo as três esferas administrativas do setor público, foi de 31,9% do

PIB; em 2006, de 34,2%. Por outro lado, a necessidade de financiamento primá-

ria passou, nestes dois anos, de 3,55% para 3,88% do PIB.

Segue daí (as definições de governo e as metodologias de cálculo diferem

com relação a essas duas estatísticas) que o total da despesa excetuando-se os juros

incidentes sobre a dívida pública elevou-se, entre 2002 e 2006, em algo da ordem

de 2,6% do PIB. A razão entre a dívida pública líquida e o PIB, que no Brasil

praticamente manteve-se inalterada entre meados do ano 2000 e abril de 2007

(em torno de 44% do PIB), na Rússia passou de em torno de 90% em 1999 para

algo ao redor de 13% do PIB nos anos mais recentes.

Um segundo ponto de assimetria, quando se observa a condução de política

econômica na Rússia e no Brasil, entre 2001 e 2006, diz respeito à flexibilidade e

ao nível de taxação existente no mercado formal de trabalho. Tal ponto é particu-

larmente importante quando os países, a exemplo do que passaram Rússia, Méxi-

co e Brasil nesse período, sujeitam-se a variações dos termos de troca (preço das

exportações, comparativamente ao preço das importações). Elevações nos termos

de troca, por exemplo, tendem a modificar preços relativos a favor do setor de

serviços e contra o setor produtor de bens transacionáveis.

No jargão econômico, isso se traduz por uma valorização do câmbio, fato

que em alguns modelos eqüivale a uma elevação dos preços relativos dos produtos

não-transacionáveis com o exterior (como em geral ocorre com serviços) relativa-

mente aos produtos transacionáveis (exportáveis e importáveis). Quando não existe

flexibilidade suficiente de salários, os rendimentos dos setores industriais tradi-
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cionalmente exportadores podem ficar acima do ponto de equilíbrio, podendo

gerar falências e desemprego.

Esse tipo de pressão sobre os setores industriais intensivos em mão-de-obra é

sentida fortemente no Brasil, por exemplo, na concorrência que o setor de calça-

dos sofre das importações da China. Uma flexibilização da legislação trabalhista,

a exemplo do que fez a Rússia e do que existe na índia, pode fazer grande diferen-

ça, com mais migração entre setores, menos desemprego e mais crescimento. No

Brasil, entretanto, tal como no México, esse tipo de modificações das regras traba-

Ihistas geradoras de flexibilidade suficiente no mercado formal de trabalho tem

feito parte de reformas tidas como necessárias, mas sempre adiadas. O resultado é

o apelo cada vez maior à informalidade, tanto do trabalho quanto da atividade

empresarial.

A Rússia trilhou outro caminho. A flexibilidade do mercado de trabalho é

grande, o que ajuda na realocação de mão-de-obra. Um fato fundamental: os con-

tratos de trabalho têm boa parte do salário determinada de forma variável, em fun-

ção dos lucros da empresa. Tal flexibilização é macroeconomicamente eficiente por-

que permite que os empregados de setores com menores lucros migrem para os

setores mais lucrativos, reduzindo-se o desemprego que se observaria por demandas

salariais não-atendidas na ausência de facilidades na delimitação do salário nominal.

A rotatividade da mão-de-obra na Rússia é elevada, com aproximadamente

60% de turnover anual (dados de 2004), o que se contrapõe a números bem mais

modestos nos países da OCDE como um todo — e também mais modestos do

que aqueles observados no mercado formal de mão-de-obra qualificada no Brasil.

Na Rússia, há preponderância dos desligamentos voluntários sobre a demissão.

Tivesse o Brasil tal tipo de flexibilidade de salários reais, alguns setores in-

dustriais nacionais não estariam tão prejudicados pela valorização do real frente

ao dólar observada nos últimos anos. Trata-se de política mais saudável do que a

redução idiossincrática de impostos setor a setor.

Um terceiro ponto de frontal assimetria entre a política econômica persegui-

da pela Rússia e pelo Brasil, nos últimos sete anos, diz respeito à evolução das

taxas de juros. A taxa de inflação na Rússia passou de algo em torno de 20%, no

ano 2000, para algo ligeiramente abaixo de 10%, em 2006. Os juros reais no

período, entretanto, em vez de se manterem (em boa parte do período 2005/06)

superiores a 10% ao ano, como no Brasil, foram muitas vezes negativos ou, quan-

do positivos, bem próximos de zero.

Isso não foi motivo para que não entrassem recursos externos na conta de

capital devido a dois motivos: primeiro, porque desde o ano 2000 a moeda russa
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(a exemplo do que ocorreu também com o real) tem se apreciado em relação ao

dólar (o que não tem impedido uma forte melhora do saldo em conta corrente

nos últimos anos); segundo porque, também a exemplo do que ocorreu com o

Brasil, a melhora das relações de troca com o exterior, devido ao encarecimento

internacional do petróleo, deslocou positivamente a função de entrada de capi-

tais. Mais capital passou a entrar para o mesmo diferencial entre os juros reais na

Rússia e nos EUA, corrigido pela depreciação da moeda russa (que, como argu-

mentamos, foi negativa).

A Rússia percebeu em sua política, mas o Brasil não inteiramente, que o

canal cambial tendia a preponderar sobre o canal do crédito direto na contenção

da inflação. Lá, tal como cá, há segmentação de crédito do tipo mercado/

extramercado, fato que reduz a potência do canal creditício na redução de deman-

da agregada. Isto posto, deixar o juro nos patamares brasileiros apenas faria com

que contribuintes de impostos na Rússia tivessem que trabalhar mais para susten-

tar rentistas que contabilizam lucros em dólar (que podem ser residentes ou não,

não interessando no argumento).

O Brasil, infelizmente, parte por excesso de aversão ao risco inflacionário,

mas também por não ter realizado as reformas estruturais que a Rússia realizou

(reduzindo gastos fiscais, flexibilizando o mercado de trabalho e tornando o siste-

ma tributário mais simples e menos distorcido da alocação de recursos), praticou

taxas de juros demasiadamente elevadas por um largo período. É dúbio que se

tenha percebido com clareza, por esses lados, a poderosa força de deslocamento da

função de entrada de capitais ditada pela melhoria das relações de troca, pelos

saldos positivos em conta corrente e pela sensível melhoria dos prêmios de risco

externos e das avaliações de rating soberanos. Tal fato teria possibilitado juros

mais baixos, o canal cambial neutralizando por um bom tempo os potenciais

aumentos de preços.

O fato de os juros reais terem sido próximos de zero ou negativos não impe-

diu a queda da inflação russa, o que mostra a força do canal cambial, nesse país, na

contenção da inflação.

Um quarto ponto de dissensão entre o que se observou na Rússia e no Brasil,

nos últimos sete anos, diz respeito à reforma tributária (ainda não completa) que

teve início em 2001. A Rússia, ao contrário do Brasil, percebeu que 
"telhado 

se

conserta em dia de sol", aproveitando a bonança dos preços do petróleo elevados

para modificar substancialmente seu sistema tributário. Os recursos adicionais

gerados pelos elevados montantes de exportação de petróleo (da ordem de 20%

do total das receitas públicas, entre 2002 e 2004) foram usados como elemento
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segurador (como hedgé) de uma reforma que teve como ponto inicial a redução

das alíquotas de vários impostos. No final observou-se que as receitas totais não se

reduziram, como previram os mais pessimistas, a despeito da leve queda, em 2002,

das receitas não oriundas do petróleo.

De qualquer forma, cabe observar que, também em função da redução de

despesas à qual nos referimos anteriormente, o déficit primário russo reduziu-se

de 3 pontos percentuais do PIB em 1998 para algo em torno de -4% 
(ou seja, de

um superávit de 4% do PIB) em 2006.

Lições do México

Nos seis anos que vão do início de 2001 ao final de 2006, o México cresceu em

média 2,3% ao ano, 14,7% em termos acumulados. No Brasil, como vimos, o

crescimento médio no mesmo período foi de 2,9%, com um acumulado de 18,7%.

Por que o México, tal como o Brasil, não consegue igualar o seu crescimento

ao crescimento de outras economias emergentes, como Rússia e índia, dessa for-

ma aproveitando-se mais desse período de farta liquidez mundial e alta relativa do

preço de commodities (o que tem beneficiado a ambos)?

Pontos a favor do México

Numa comparação direta e superficial com o Brasil, a favor do México contam

alguns fatos. Primeiro, o país tem menor rigidez orçamentária. A relação entre

despesas que efetivamente se decidem anualmente no contexto orçamentário e

aquelas ditadas por outros diplomas legais (vinculações, despesas obrigatórias de

cunho continuado etc.) votados no passado, embora elevada para padrões da

OCDE, tem sido superior à brasileira.

Segundo, o México tem maior abertura ao comércio. Enquanto no Brasil o

total das importações mais exportações não chega a 29% do PIB, no México tal

número gira em torno de 49%.

Terceiro, em parte como conseqüência desses fatos, o México já possui há

anos o tão desejado (pelo Brasil) investmentgrade da parte das principais agências

de rating internacionais.

Pontos a favor do Brasil

A favor do Brasil também contam alguns fatos. Sua pauta de exportações apresen-

ta um grau de concentração muito inferior à do México, tanto em termos de
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produtos quanto de parceiros. A conta corrente do balanço de pagamentos brasi-

leiro tem apresentado sucessivos superávits desde 2003, enquanto no México, nos

últimos anos, registram-se déficits crônicos.

Pontos controversos

À primeira vista, o México teria relativa vantagem em ter uma relação dívida

líquida do setor público sobre PIB da ordem de 38%, enquanto no Brasil ela se

situa em 44%. Quando se observa a relação entre dívida líquida do governo e suas

receitas brutas, entretanto, a situação se reverte. No Brasil, as receitas chegam a 37%

do PIB; no México, a menos de 25% do PIB. Como 38/25 = 1,52 > 1,19 = 44/37,

o Brasil não está em desvantagem no que diz respeito ao segundo indicador.

Outro ponto controverso diz respeito à comparação entre os totais da arre-

cadação pública como percentual do PIB e.seu efeito em termos de crescimento.

A princípio, uma visão mais liberal (no sentido europeu da palavra) estipularia

que a carga tributária mais baixa no México geraria mais oxigênio para o setor

privado, fomentando inovações e crescimento.

Não é claro, entretanto, que o crescimento seja uma função sempre decrescen-

te da carga tributária, quando se passa do nível mexicano, de menos de 25% do PIB,

ao nível brasileiro, de 35% do PIB. E possível que, para países sujeitos a graves

problemas sociais, com é o caso do Brasil e do México, o ponto de ótimo se situe

entre esses dois extremos, quando então ambos estariam distantes do ponto ótimo.

Claro deve ficar, entretanto, que tal ponto dependerá da eficiência e da eficácia das

políticas públicas, o que pelo menos no Brasil tem deixado muito a desejar.

Semelhanças que explicam o baixo crescimento

Brasil e México têm vários pontos em comum, no que diz respeito à evolução

macroeconômica. Ambos apresentam moratória em seu histórico, têm se benefi-

ciado de uma melhora das relações de troca com o exterior (preço das exportações,

relativamente ao preço das importações), renda muito mal distribuída, resultado

primário do setor público positivo, resultado nominal negativo, taxas anuais de

inflação variando ultimamente entre 3% e 5% e taxas de investimento no interva-

lo 16% e 21% do PIB.

Um dos problemas que o México compartilha com o nosso diz respeito à

carência de infra-estrutura básica, em grande parte determinada pela redução de

investimentos públicos (no México, desde os anos 1980) ditada pelos planos de
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controle fiscal. Lá, tal como aqui, tem sido mais fácil cortar despesas de investi-

mento, cujos credores são gerações futuras, ainda sem voz, do que as despesas de

custeio, cujos credores já têm voz (e voto). No México, os custos domésticos

(relativos à qualidade dos serviços) da energia elétrica, da água, das telecomunica-

ções, do óleo e transporte são bastante elevados, reduzindo a competitividade da

indústria local.

Outro problema compartilhado com o Brasil diz respeito ás questões so-

ciais. Há elevada disparidade de renda e bolsões de pobreza. Tal fato implica o

deslocamento de verbas públicas da formação de capital para programas sociais:

geram-se mais transferências e menos bens de capital, o que evidentemente reduz

o crescimento (ainda que não necessariamente o bem-estar social).

O fator político e a fraqueza institucional são outro ponto que aproxima

Brasil e México. Nos dois países, há captura do Legislativo pelo Executivo (no

Brasil isso é fomentado pelo mecanismo de contingenciamentos orçamentários),

um Judiciário lento e pouco eficaz, bem como agências reguladoras enfraquecidas.

Grupos politicamente bem organizados extraem mais renda da sociedade como

um todo no status quo atual, tendendo a dificultar a realização de reformas.

Some-se a essa conseqüência da má distribuição de renda a disputa de favores

governamentais, gerando conflitos políticos, ineficiência na provisão de merca-

dos etc. São várias as teorias, hoje, que associam pobreza a baixo crescimento (ainda

que o caso da índia, segundo alguns, venha a servir de contra-exemplo parcial para

tais teses — sobre esse ponto voltaremos ainda a falar nesta introdução).

Por último, uma importante semelhança entre os dois países, contrapondo-

os à Rússia, diz respeito à pouca flexibilidade no mercado de trabalho. Como

vimos antes, em um processo de melhora dos termos de troca, isso impede a

realocação eficiente de fatores do setor de transacionáveis para o setor produtor de

bens não-transacionáveis com o exterior (como tem ocorrido de forma mais efi-

ciente na Rússia). A forma como se financiam os programas de combate à pobreza

costuma implicar, tal como aqui ocorre, a não-formalização do trabalho, a redu-

ção do tamanho ótimo de empresas e uma conseqüente queda das atividades de

pesquisa e inovação.

Lições da índia

Entre o início de 2001 e o final de 2006, enquanto, como vimos acima, o México

cresceu em média 2,3% ao ano e o Brasil 2,9%, a índia cresceu 6,9%. Trata-se de

um país com problemas sociais e pobreza tal qual o Brasil e o México, mas que, no
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entanto, tem crescido bem mais. Por esse motivo, alguns apresentam a índia um

contra-exemplo à tese de que países com problemas sociais tendem a crescer me-

nos porque o setor público tende a gastar 
"demais" 

com transferências e 
"de 

me-

nos" com formação de capital.

Analisemos duas estatísticas para os três países. Primeiro a desigualdade de

renda. México e Brasil têm altos índices de desigualdade, mas a índia não. O coefi-

ciente de Gini do Brasil em 2005 foi de 0,59 e o do México de 0,55; na índia, de

apenas 0,33. No que diz respeito à pobreza, a situação se inverte. O Brasil apresenta

um índice de pobreza humana de 22, o México de 18 e a índia de 58.

Portanto, é correto afirmar que usando o contra-exemplo da índia, que pai-

ses com pobreza elevada não estão condenados a crescer pouco. Mas isso eviden-

temente não significa que o crescimento da índia não seria ainda maior caso os

gastos dedicados à solução desse problema fossem alocados na formação de capi-

tal. Em outras palavras, a tese de que a pobreza, desviando recursos da formação

de capital para transferências compensadoras, reduz o crescimento, não pode ser

julgada como incorreta (nem como correta) a partir unicamente da análise desses

dados relativos à índia.

No que diz respeito à questão fiscal, enquanto o México e o Brasil têm apre-

sentado resultados positivos das contas primárias do governo (sem inclusão de

juros), a índia tem apresentado déficits desde 1982, ainda que tenha havido me-

lhora das contas públicas em 1992 (com corte de investimentos públicos) e em

2002. Sua receita tributária total, também inferior a 25% do PIB, aproxima esse

país muito mais do caso mexicano do que do brasileiro.

A partir do início dos anos 1980, a dívida do governo da índia passou de

50% para algo em torno de 80% do PIB em 2005 (a despeito de todo o cresci-

mento do PIB dos últimos anos). Lá, tal como aqui, contrapõe-se freqüentemen-

te, na mídia, o elevado pagamento de juros da dívida (da ordem de 6% do PIB —

com uma taxa de inflação em torno de 4% ao ano) com a falta de recursos sufici-

entes para combater a pobreza. A índia tem também graves conflitos étnicos e

religiosos, o que não se observa no Brasil e no México.

Como explicar então o crescimento mais elevado da índia, relativamente ao

Brasil e ao México?

Em primeiro lugar, há uma qualidade institucional muito maior na índia.

Os conflitos étnicos e religiosos, por exemplo, têm sido resolvidos sem impactos

significativos sobre a estabilidade política. A índia tem uma democracia que fim-

ciona tradicionalmente bem, com eleições regulares e uma independência entre os

poderes que supera seja a brasileira, seja a mexicana. Tais fatos têm facilitado a
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aprovação de importantes legislações pró-reformas, das quais são exemplos a Lei

de Eletricidade e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Segundo, e em função particular dessa estabilidade política, cabe destacar

outro ponto: os níveis de formação de capital na índia, da ordem de 30% do PIB,

têm superado em quase 10 pontos percentuais do PIB aqueles relativos ao Brasil e

ao México.

Terceiro, e em particular na comparação com o Brasil, há uma correlação

entre conduta e benefício muito mais clara e respeitada. Não se percebe tamanha

dissociação, no âmbito de cada agente econômico, entre o conjunto de direitos e

o conjunto de deveres. O sistema de incentivos funciona bem e as externalidades

negativas tendem a ser reduzidas.

O quarto ponto que diferencia a índia do Brasil e do México é não ter um

histórico de moratórias, seja interna ou externa.

Quinto, o país colhe hoje em dia os resultados da abertura ao exterior e de

outras reformas modernizantes implementadas na década de 1990. A formação

de capital humano tem sido também privilegiada.

Todos são pontos importantes para explicar (ainda que de forma não-exaus-

tiva) por que a índia, mesmo tendo alta dependência do petróleo importado (que,

mais recentemente, tem gerado déficits no balanço de pagamentos em conta cor-

rente), tem crescido a taxas mais elevadas que o Brasil e o México.

Lições da Nova Zelândia

A queda do custo de informação ditada pelas inovações tecnológicas na área de

informática tem levado diferentes economias cada vez mais próximo de um siste-

ma de perfeita mobilidade de capitais. Sob esse sistema, há duas lições fundamen-

tais a serem aprendidas, em particular por uma economia pequena no cenário

internacional: se o câmbio for fixo, o país perde o controle monetário; por outro

lado, se o câmbio for flutuante, perde-se a liberdade fiscal. A contrapartida de

leniência com gastos públicos passa a ser a ameaça a vários setores produtivos da

economia geradores de inovações. E fundamental para o Brasil entender e digerir

bem esse segundo ponto, sob pena de condenar o país a repetir, no século XXI, a

perda relativa de crescimento que teve no século XX. Um primeiro passo nesse

sentido reside na reforma da instituição orçamentária brasileira, que não tem fun-

cionado a contento.

A Nova Zelândia é um dos países que tem mais focado na eficácia e eficiên-

cia dos gastos públicos e do sistema orçamentário. A administração do setor pú-
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blico da Nova Zelândia vem, desde o final dos anos 1980, focando a promoção do

seu melhor desempenho. Essa abordagem da administração dá ênfase a objetivos

e responsabilidades claros, maior liberdade de gerência e correspondente maior

expectativa de compromissos com resultados. O processo tem durado anos e foi

formado por uma série de novas leis. A mais marcante foi a Lei de Responsabilida-

de Fiscal, de 1994, que se seguiu a uma série de reformas iniciadas em 1984 e

depois foi incorporada pela Lei de Finanças Públicas de 2004. Esse conjunto de

leis estabeleceu os seguintes princípios básicos:

redução da dívida a níveis prudentes; o governo atual concluiu que 20% do

PIB para a dívida bruta — nível atual — é um nível prudente para a próxima

década (a dívida líquida atual é ligeiramente negativa);

manutenção, na média, de equilíbrio fiscal, após o alcance dos níveis prudentes

de endividamento; isto é, ao longo do tempo, o governo deve viver de acordo

com suas disponibilidades, com alguma margem de flexibilidade ao longo do

ciclo econômico. No orçamento de 2006, as 
"intenções 

fiscais de curto prazo"

previam superávit de 2% do PIB nos próximos três anos {grosso modo, esse

conceito de superávit corresponde ao nominal), dívida total bruta em 21,4%

do PIB no ano fiscal 2009/10, despesas totais de 41,3% do PIB em 2009/10 e

receitas totais de 44,1% do PIB em 2009/10;

administração 
prudente dos riscos fiscais;

grau razoável de previsibilidade do nível e da estabilidade das alíquotas futuras

de impostos;

controle das finanças públicas pelo Parlamento;

uso do conceito de competência em vez do de caixa;

produção de relatórios financeiros com auditorias independentes e de acordo

com as práticas contábeis geralmente aceitas (Gaap da Nova Zelândia).

A Nova Zelândia também implementou uma reforma tributária nos anos

1980, tornando seu sistema tributário um dos mais neutros e eficientes da OCDE.

A dívida pública líquida caiu, aproximadamente, de 45% do PIB em 1994

para zero em 2005; a despesa primária reduziu-se, aproximadamente, de 50%

do PIB no início da década de 1990 para 40% nos anos recentes; no mesmo

período, a despesa primária real (deflacionada pelo IPC) cresceu à taxa de 2%

ao ano, aproximadamente; houve dois anos com redução das despesas reais (1991

e 1997).

Os retornos macroeconômicos foram significativos. Crescimento maior e

mais sustentável, expectativas inflacionárias muito menores e queda forte da taxa
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de desemprego na última década. O crescimento do PIB (PIB per capita) foi de

2,0% (1,1%) ao ano nos anos 1980, de 2,6% (1,4%) ao ano nos anos 1990 e de

3,4% (2,4%) ao ano de 2000 a 2005, isto é, a Nova Zelândia tem conseguido

elevar consistentemente sua taxa de crescimento, tendo dobrado a taxa de cresci-

mento do PIB per capita entre a década de 1980 e 2000-05. Nos mesmos perío-

dos, as médias da taxa de investimento foram: 23,2%, 19,4% e 20,9% (2000-04),

ou seja, o aumento na taxa de crescimento do PIB não foi acompanhado de au-

mento na taxa de investimento, embora a tendência de queda dos anos 1980

tenha se revertido a partir de 1992. Nos mesmos períodos, a taxa de desemprego

média foi de 4,6%, 7,9% e 4,8% e a taxa de inflação ao consumidor média foi de

11,2%, 2,1% e 2,5%.

Lições da Turquia

A economia turca foi marcada pela instabilidade nos últimos anos. Períodos de

graves recessões — com o PIB chegando a recuar mais de 7% em um só ano —

foram intercalados por momentos de considerável crescimento. Há quatro anos a

Turquia apresenta taxas anuais de crescimento econômico superiores a 6%, um

resultado relacionado com o esforço de ajuste fiscal engendrado nos últimos anos.

A crise econômica de 2001 pode ser apontada como o principal fator a im-

pulsionar as reformas em curso. O acordo firmado com o Fundo Monetário In-

ternacional (FMI) àquela época previa o cumprimento de um vigoroso superávit

primário, que marca o desempenho econômico turco recente. O país tem manti-

do um superávit de aproximadamente 5% do PIB associado, principalmente, ao

aumento das receitas 
governamentais. A sua manutenção e as altas taxas de cresci-

mento econômico assistidas nos últimos anos têm favorecido a redução da relação

dívida líquida do governo/PIB, que chegou a ultrapassar a casa dos 90% no ano

da crise.

Favorecida também pela queda da inflação, a Turquia tem conseguido baixar

suas taxas de juros, o que contribui também para a redução dos encargos relacio-

nados ao serviço da dívida. O país tenta, contudo, adotar medidas que permitam

um maior controle dos gastos, de forma a tornar o ajuste mais consistente.

Nesse sentido, a Turquia tenta rever as funções de cada esfera de governo

dentro de seu arcabouço federalistà, tornando-se um país menos centralizado,

pelo menos no âmbito dos gastos. A arrecadação majoritária tende a permanecer

sob a tutela do governo central, porém, prevê-se uma maior transferência de re-
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cursos para serem geridos pelos governos subnacionais. Espera-se que tal medida

proporcione gastos que se adaptem melhor aos anseios da população, sem se des-

cuidar, contudo, do rigor fiscal. O sistema de prestação de contas do governo

também foi aperfeiçoado de forma a permitir um maior controle dos gastos de

cada gestor.

As reformas orçamentárias, todavia, continuam esbarrando em problemas

como o elevado percentual de receitas vinculadas constitucionalmente ou por

meio de legislação auxiliar (aproximadamente 85%). O caráter autorizativo do

orçamento, a exemplo do que também ocorre no Brasil, mas não necessariamente

com base nos mesmos procedimentos, acaba por permitir que os gastos consoli-

dados não coincidam com os gastos planejados.

O aprimoramento qualitativo dos gastos públicos pode proporcionar

melhoras nas condições de infra-estrutura do país, atraindo investidores ex-

ternos, sobretudo da União Européia. Nesse contexto, a Turquia aprovou uma

lei que tenta estimular os investimentos estrangeiros diretos, ratificando os

compromissos com o respeito à propriedade privada. Talvez seja esse um im-

portante ponto para a análise no caso brasileiro. A lei criou ainda mecanismos

que aliviam a burocracia associada à instalação de empresas estrangeiras no

país e centralizam os procedimentos para a abertura de novos negócios num

único órgão.

Ademais, a Turquia flexibilizou a transferência internacional de lucros, divi-

dendos, reembolsos e outros recursos; o que também lhe confere vantagens na

atração de investimentos.

Os efeitos de tais mudanças de legislação ainda não podem ser avaliados de

forma precisa, por se tratarem de medidas relativamente recentes. Na Turquia, os

tributos indiretos sobre o consumo foram simplificados com a adoção de um

sistema que substituiu as diversas alíquotas até então aplicadas a diferentes produ-

tos por uma única alíquota. Tal alteração aproximou o padrão tributário do país

do padrão dos países da União Européia e, ainda que como proporção do PIB a

arrecadação de tributos indiretos não tenha aumentado consideravelmente, em

termos reais, os aumentos foram nítidos.

Dados macroeconômicos comparados

A análise dos processos de ajuste fiscal realizada neste livro exige uma visão ampla

do comportamento macroeconômico dos países estudados. Tal tarefa é necessá-

ria, pois permite cotejar os efeitos dos ajustes fiscais na macroeconomia, mostran-
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do que eles, embora possam ser contracionistas no primeiro momento, produzem

efeitos por demais positivos sob o ponto de vista da capacidade de gasto do gover-

no e controle da inflação, com efeitos positivos de médio e longo prazos sobre o

produto e o emprego.

Em termos da evolução da receita (tabela 1), o governo brasileiro foi um dos

que mais aumentaram suas receitas no período 1990-2006, atingindo níveis pró-

ximos aos da Itália, em torno de 40% do PIB. O México, por outro lado, mante-

ve-se como um dos países com menor nível de receitas (25,5% do PIB em 2006).

Tabela 1

Receitas totais do governo (% do PIB)

Pais 1990-95 1996-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Italia 44,1 46,2 44,9 44,4 44,8 38,5 44,0 44,9

Russia' 35,9 34,7 37,3 37,6 36,3 36,8 40,0 41,7

Mexico 24,6 21,8 21,9 22,1 23,2 23,0 23,3 25,5

Nova Zelandia 46,3 42,0 40,6 41,6 42,9 41,4 42,5 43,4

India 18,7 17,6 18,1 17,6 18,4 18,5 19,9 nd

Turquia 16,6 21,9 27,5 27,5 27,9 27,2 27,9 nd

Irlanda 41,3 37,4 34,2 33,2 33,9 35,5 35,2 35,6

Brasit2 29JS 307 33,8 34,6 34,4 35,3 36,0 37,1

Fontes: Itália. OCDE. Disponível em: <http://www.oecd.Org/dataoecd/5/51/2483816.xls>. Acesso em: 9 fev. de

2007.

Rússia. 1992-97. FMI (1999, tabela 19:67). 1998-2001. FMI (2005d, tabela 14:18). 2002-06. FMI (2006f).

México. Banco de México. Disponível em: <http://www.banxico.org.mx/Sielnternet/> e OCDE (dados de PIB).

Disponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>.

Nova Zelândia. OCDE. Disponível em: <http://www.oecd.Org/dataoecd/5/51/2483816.xls>. Acesso em: 9 fev. 2007.

índia. Economic Survey 2005/2006. Disponível em: <http://indiabudget.nic.in>.

Turquia. Prime Ministry Republic of Turkey — Statistical Indicators 1923-2005. Disponível em: <www.turkstat.gov.tr/

kit_ing_l.pdf>.

Irlanda. OCDE. Disponível em: <http://www.0ecd.0rg/data0ecd/5/51/2483816.xls>. Acesso em: 9 fev. 2007.

Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional (STN) (1998-2004). Disponível em: <www.tesouro.fazenda.gov.br/hp/

downloads/ResGovGeral.xls>. e IBGE (dados de PIB) <www.ibge.gov.br>.

O ano inicial da série de dados da Rússia é 1992.

O ano inicial da série de dados do Brasil é 1991. Para o período 1990-94, os dados de PIB do Brasil são do Sistema de

Contas Nacionais Referência 1985 (SCN 1985 — metodologia antiga). A partir de 1995, os dados de PIB são do SCN

2000 (metodologia nova).

No que diz respeito às despesas de capital (tabela 2), a redução dos investi-

mentos públicos tem sido utilizada como um mecanismo de contenção de gastos.
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Isso, contudo, não deve ser prorrogado por um longo período. Caso contrário, a

precariedade dos serviços públicos (principalmente de infra-estrutura) pode pre-

judicar o crescimento da economia. Na Irlanda, país que vem crescendo significa-

tivamente, os investimentos do governo voltaram a aumentar já a partir de mea-

dos da década de 1990.

Tabela 2

Despesas de capital (investimentos) do governo (% do PIB)

Pais 1990-95 1996-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Italia 2,1' 2,3 2,4 1,7 2,5 2,4 2,4 nd

Russia' nd 3,32 4,5 4,9 2,8 2,8 3,2 3,3

Mexico 3,1 2,8 2,4 2,3 2,7 3,0 2,8 3,1

Nova Zelandia 2,1 2,4 2,2 2,5 2,5 2,2 2,9 2,6

India 8,6 6,9 6,9 6,2 6,5 7,2 nd nd

Turquia 6,4 6,2 5,1 6,2 4,5 nd nd nd

Irlanda 2,2 2,8 5,0 5,1 4,5 4,3 4,8 nd

BrasiP 3U 10 2,0 2,0 1,6 2,0 2,1 2,5

Fontes: Itália. OCDE. Disponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>. Acesso em: 9 fev. 2007.

Rússia. 2000-02. FMI (2003b). 2003-07. FMI (2006f).

México. Banco de México. Disponível em: <http://www.banxico.org.mx/Sielnternet/> e OCDE (dados de PIB).

Disponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>.

Nova Zelândia. 1989-2003. OCDE. Disponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx.>. De 2004 em diante.

FMI (2006g).

índia. Economic Survey 2005/2006. Disponível em: <http://indiabudget.nic.in>.

Turquia. Prime Ministry Republic of Turkey — Statistical Indicators 1923-2005. Disponível em: <www.turkstat.gov.tr/

kit_ing_l.pdf».

Irlanda. OCDE. Disponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>. Acesso em: 9 fev. 2007.

Brasil. IBGE (Contas Nacionais, 1990-2003). Disponível em: <www.ibge.gov.br>. STN (2004-05). Disponível em: <http:/

/ www.tesouro.fazenda.gov.br/contabilidade_governamental/execucao_orcamentaria_do_GF/

Consolidacao_Contas_Publicas.xls>. IBGE (PIB).
Dado referente apenas a 1995.

Dado referente a 2000.

Para o período 1990-94, os dados de PIB do Brasil são do Sistema de Contas Nacionais Referência 1985 (SCN 1985

— metodologia antiga). A partir de 1995, os dados de PIB são do SCN 2000 (metodologia nova).

Em relação às despesas primárias (tabela 3), os países que fizeram as maiores

reduções das despesas primárias, na comparação entre a média de 1990-95 e 2006,

foram Rússia, Nova Zelândia e Irlanda. Já os que mais aumentaram foram a Tur-

quia, que ainda se encontra num patamar baixo (20,9% do PIB em 2005), e o

Brasil, que atingiu valores próximos a 40% do PIB em 2006.
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Tabela 3

Despesas primárias do governo (% do PIB)

Pais 1990-95 1996-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Italia 43,3 41,6 42,3 42,3 43,8 43,5 44,1 45,5

Russia1 44,4 34,5 31,9 34,9 33,0 30,5 30,8 31,7

Mexico 19,1 18,9 19,3 20,5 21,1 20,6 20,9 22,6

Nova Zelandia 44,8 40,3 38,5 38,6 39,0 38,1 38,7 40,6

India 22,5 21,3 22,5 23,1 24,2 24,4 nd nd

Turquia 15,8 19,2 21,3 23,5 22,7 19,8 20,9 nd

Irlanda 38,8 33,2 33,3 33,5 33,3 33,9 34,2 34,8

Brasil2 28,0 29,9 31,3 32,3 30,8 31,5 32,4 34,0

Fontes: Itália. OCDE. Disponível em: <http://www.oecd.Org/dataoecd/5/51/2483816.xls>, Acesso em: 9 fev. 2007.

Elaboração a partir de despesas totais excluídas as despesas com juros.

Rússia. 1992-97. FMI (1999, tabela 19:67). 1998-2001. FMI (2005d, tabela 14:18). 2002-06. FMI (2006f).

México. Banco de México. Disponível em: <http://www.banxico.org.mx/Sielnternet/>. OCDE (dados de PIB). Dis-

ponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>.

Nova Zelândia. OCDE. Disponível em: <http://www.0ecd.0rg/data0ecd/5/51/2483816.xls>. Acesso em: 9 fev. 2007.

Elaboração a partir de despesas totais excluídas as despesas com juros.

índia. Economic Survey 2005/2006. Disponível em: <http://indiabudget.nic.in>.

Turquia. Prime Ministry Republic of Turkey — Statistical Indicators 1923-2005. Disponível em: <www.turkstat.gov.tr/

kit_ing_l.pdf>.

Irlanda. OCDE. Disponível em: <http://www.oecd.Org/dataoecd/5/51/2483816.xls>. Acesso em: 9 fev. 2007. Ela-

boração a partir de despesas totais excluídas as despesas com juros.

Brasil. STN (1998-2004). Disponível em: <ht1p://www.tesouro.fazenda.gov.br/hp/downloads/ResGovGeral.xls>.

Acesso em: 6 fev. 2007. IBGE (dados de PIB). Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 2 mar. 2007

' O ano inicial da série de dados da Rússia é 1992.

2 O ano inicial da série de dados do Brasil é 1991. Para o período 1990-94, os dados de PIB do Brasil são do Sistema de

Contas Nacionais Referência 1985 (SCN 1985 — metodologia antiga). A partir de 1995, os dados de PIB são do SCN

2000 (metodologia nova).

Com relação ao resultado primário, é possível observar na tabela 4 que a

Rússia fez um ajuste significativo no período 1990-2006, saindo de uma média

de —8,5% do PIB entre 1990-95 para um resultado positivo de 10% do PIB em

2006. O México, por sua vez, apresentou bons resultados primários ao longo de

quase toda a série. No Brasil, tem sido a 
principal 

variável de controle fiscal e

passou a ser significativamente positivo a partir de 1999.
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Tabela 4

Resultado primário do governo (% do PIB)

Pais 1990-95 1996-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Italia 0,8 4,6 2,6 2,0 1,0 0,8 -0,1 -0,6

Russia' -8,5 0,1 5,4 2,7 3,3 6,3 9,2 10,0

Mexico 5,6 2,9 2,6 1,7 2,1 2,5 2,4 2,9

Nova Zelandia 1,5 1,7 2,1 3,1 3,8 3,3 3,7 2,8

India -2,7 -2,9 -3,6 -3,7 -3,2 -2,0 -2,2 nd

Turquia 0,7 2,9 6,6 4,6 5,2 5,1 5,0 nd

Irlanda 2,5 4,3 0,9 -0,3 0,5 1,5 1,0 0,8

Brasil2 19 08 2,5 2,3 3,5 3,8 3,6 3,1

Fontes: Itália. OCDE. <http://www.oecd.Org/dataoecd/5/51/2483816.xls>.

Rússia. 1992-97. FMI (1999, tabela 19:67). 1998-2001. FMI (2005d. tabela 14:18). 2002-06. FMI (2006f).

México. Banco de México. Disponível em: <http://www.banxico.org.mx/Sielnternet/>. OCDE (dados de PIB). Dis-

ponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>.

Nova Zelândia. OCDE. Disponível em: <http://www.oecd.Org/dataoecd/5/51/2483816.xls>.

Índia. Reserve Bank of índia.

Turquia. FMI. Disponível em: <http://ifs.apdi.net/imf/logon.aspx>.

Irlanda. OCDE. Disponível em: <www.oecd.org/dataoecd/5/51/2483816.xls>.

Brasil. STN (1998-2004). Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/hp/downloads/ResGovGeral.xls>.

IBGE (dados de PIB). Disponível em: <www.ibge.gov.br>.

O ano inicial da série de dados da Rússia é 1992.

O ano inicial da série de dados do Brasil é 1991. Para o período 1990-94, os dados de PIB do Brasil são do Sistema de

Contas Nacionais Referência 1985 (SCN 1985 — metodologia antiga). A partir de 1995, os dados de PIB são do SCN

2000 (metodologia nova).

Quanto ao resultado nominal, pode-se observar na tabela 5 que os valores

obtidos pelo governo brasileiro são muito parecidos com os da Itália, com défi-

cit ao longo de todo o período. A Rússia, ao contrário, conseguiu expressiva

melhora, passando de um déficit de 10,6% do PIB na média de 1990-95 para

um superávit de 9,2% do PIB em 2006. A Nova Zelândia, apesar de já ter

zerado sua dívida líquida, continua produzindo superávits para acumular recur-

sos em preparação para a esperada mudança no percentual de aposentados nas

próximas décadas.
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Tabela 5

Resultado nominal do governo (% do PIB)

Pais 1990-95 1996-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Italia -10,0 -3,1 -3,1 -3,0 -3,5 -3,5 -4,3 -4,8

Russia' -10,6 -5,0 2,7 0,6 1.4 4,9 8,1 9,2

Mexico 0,8 -0,8 -0,7 -1,2 -0,6 -0,2 -0,1 0,1

Nova Zelandia -0.9 1,2 2,2 3,1 3,9 3,6 4,2 3,5

India -7,6 -8,4 -10,0 -9,5 -8,4 -8,3 nd nd

Turquia -4,5 -9,1 -15,9 -15,0 -11,1 -7,1 -1,7 nd

Irlanda -2,5 2,2 0,8 -0,4 0,4 1,5 1,1 1,0

Brasil2 -23,8 -4,9 -3,9 -5,3 -5,5 -3,3 -3.7 -3,5

Fontes: Itália. OCDE. Disponível em: <http://www.oecd.Org/dataoecd/5/51/2483816.xls>. Acesso em: 9 fev. 2007.

Rússia. 1992-97. FMI (1999, tabela 19:67). 1998-2001. FMI (2005d, tabela 14:18). 2002-06. FMI (2006f).

México. Banco de México. Disponível em: <http://www.banxico.org.mx/Sielnternet/>. OCDE (dados de PIB). Dis-

ponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>.

Nova Zelândia. OCDE. Disponível em: <http://www.0ecd.0rg/data0ecd/5/51/2483816.xls>. Acesso em: 9 fev. 2007.

índia. Economic Survey 2005/2006. Disponível em: <http://indiabudget.nic.in>.

Turquia. Prime Ministry Republic of Turkey — Statistical Indicators 1923-2005. Disponível em: <www.turkstat.gov.tr/

kit_ing_l.pdf>.

Irlanda. OCDE. Disponível em: <http://www.oecd.Org/dataoecd/5/51/2483816.xls>. Acesso em: 9 fev. 2007.

Brasil. STN (1998-2004). Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/hp/downloads/ResGovGeral.xls>.

Acesso em: 6 fev. 2007. IBGE (dados de PIB). Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 2 mar. 2007.

O ano inicial da série de dados da Rússia é 1992.

O ano inicial da série de dados do Brasil é 1991. Para o período 1990-94, os dados de PIB do Brasil são do Sistema de

Contas Nacionais Referência 1985 (SCN 1985-metodologia antiga). A partir de 1995, os dados de PIB sáo do SCN

2000 (metodologia nova).

A seguir são apresentadas cinco tabelas comparativas contendo dados ma-

croeconômicos dos países que estão sendo estudados e do Brasil. Como pode ser

visto na tabela 6, a Irlanda e a índia foram os países que apresentaram as maiores

médias de crescimento do PIB. A Rússia, desde 2001, também tem apresentado

taxas de crescimento elevadas. Em contraste, a Itália apresentou baixas taxas de

crescimento ao longo de todo o período. O Brasil vem mantendo uma baixa taxa

de crescimento do produto real desde 1990, mantendo uma média de crescimen-

to de aproximadamente 2,1%.
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Tabela 6

Taxa de crescimento do produto real (%)

Pais 1990-95 1996-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Italia 1,4 1,9 1,8 0,3 0,0 1,2 0,1 1,9

Russia -8,5' 1,8 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 6,5

Mexico 2,2 5,5 0,0 0,8 1,4 4,2 2,8 4,8

Nova Zelandia 2,6 2,6 3,5 4,6 3,6 4,4 2,3 1,3

India 5,3 6,1 4,1 4,2 7,2 8,1 8,3 9,5

Turquia 4,3 4,1 -7,5 7,9 5,8 8,9 7,4 nd

Irlanda 5,3 9,7 6,2 6,1 4,4 4,5 5,5 5,8

Brasil2 19 20 1,3 2,7 1,1 5,7 2,9 3,7

Fontes: Itália. OCDE. Disponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>. Acesso em: 20 mar. 2007.

Rússia. FMI World Economic Outlook Database Sep. 2006. Disponível em: <http://www.imf.org/external/pubs/

ft/weo/2006/02/data/weoselgr.aspx>.

México. 1977-2005. IFS-FMI, Disponível em: <http://ifs.apdi.net/imf/logon.aspx>. Acesso em: 16 mar. 2007. 2006.

Instituto Nacional de Estatística, Geografia e informática — Inegi. Disponível em: <http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/

bdiesi/bdie.html>. Acesso em: 16 mar. 2007.

Nova Zelândia. OCDE. Disponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>. Estimativa para 2006. FMI.

índia. FMI. Disponível em: <http://ifs.apdi.net/imf/logon.aspx>.

Turquia. FMI. Disponível em: <http://ifs.apdi.net/imf/logon.aspx>.

Irlanda. OCDE. Disponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>.

Brasil. IBGE. Elaborado pelo Ipea. Disponível em: <www.ipeadata.gov.br>.

Dados 
para o período 1993-95.

Para o período 1990-1994, os dados de PIB do Brasil são do Sistema de Contas Nacionais Referência 1985 (SCN1985
— metodologia antiga). A partir de 1995, os dados de PIB sâo do SCN 2000 (metodologia nova).

Observando-se a tabela 7, que apresenta dados sobre o fluxo total de comér-

cio exterior como percentual do PIB, o índice de grau de abertura dado pela

percentagem que a soma das exportações e importações representa no PIB ((ex-

portações + importações)/PIB), o Brasil é o país mais 
"fechado" 

ao comércio exte-

rior. Seu nível de abertura foi de apenas 27,5% do PIB em 2001 e de 28,9% do

PIB em 2006. Para níveis internacionais, esse valor é considerado baixo. A Irlan-

da, por outro lado, é considerada um país mais 
"aberto" 

ao comércio internacio-

nal. Seu grau de abertura foi de 184,1% do PIB em 2001 e de 149,9% do PIB em

2005. Esses altos valores refletem o elevado nível de comércio internacional que a

Irlanda desenvolve.
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Tabela 7

Fluxo total de comércio exterior (exportações + importações de bens

e serviços — % do PIB)

Pais 1990-95 1996-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Italia 40,0 47,8 52,8 50,5 48,6 50,0 52,7 nd

Russia nd 58,2' 50,8 48,7 49,1 47,6 48,3 49,0

Mexico 46,6 69,3 62,7 60,2 62,5 66,8 67,4 nd

Nova Zelandia 57,3 60,2 67,7 63,0 57,9 58,9 58,2 nd

India 16,0 19,2 20,0 22,4 23,6 27,4 nd nd

Turquia 27,0 40,4 50,7 47,8 48,4 52,2 51,5 nd

Irlanda 120,5 159,4 184,1 169,5 151,3 153,3 149,9 nd

Brasil2 16,0 17,5 25,3 26,1 26,6 28,5 26,3 26,0

Fontes: Itália. OCDE. Disponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>.

Rússia. FMI (2006f). FMI World Economic Outlook Database Sep. 2006, extraído em 11 fev. 2007. Disponível em:

<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/weoselgr.aspx>.

México. Banco de México. Disponível em: <http://www.banxico.org.mx/Sielnternet/>. IFS-FMI (dados de PIB em

US$). Disponível em: <http://ifs.apdi.net/imf/logon.aspx>.

Nova Zelândia. OCDE. Disponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>.

índia. Economic Survey 2005/2006. Disponível em: <http://indiabudget.nic.in>.

Turquia. Prime Ministry Republic of Turkey — Statistical Indicators 1923-2005. Disponível em: <www.turkstat.gov.tr/

kit_ing_l.pdf>.

Irlanda. OCDE. Disponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>.

Brasil. Bacen. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/7SERIESTEMP>.

Dados 
para o período 1999-2000.

Para o período 1990-94, os dados de PIB do Brasil são do Sistema de Contas Nacionais Referência 1985 (SCN 1985

metodologia antiga). A partir de 1995, os dados de PIB são do SCN 2000 (metodologia nova).

O elevado volume de exportações de petróleo e gás natural garantem à

Rússia um amplo saldo positivo na conta corrente do balanço de pagamentos

equivalente a 12,3% do PIB em 2006 (tabela 8). O Brasil, desde 2003, vem

apresentando saldos positivos em conta corrente do balanço de pagamentos.

Em 2003, o nível de seu saldo foi de 0,8% do PIB enquanto em 2006 esse

número cresceu para 1,4% do PIB. A Nova Zelândia apresenta uma média ne-

gativa do saldo em conta corrente desde 1990. Seu último índice foi de 9,6%

negativos do PIB em 2006.
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Tabela 8

Saldo em conta corrente do balanço de pagamentos (% do PIB)

Pais 1990-95 1996-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

'talia 1,8 2,9 1,4 1,0 0,6 0,7 -0,1 nd

Russia1 1,3 6,7 11,1 8,4 8,2 9,9 10,9 12,3

Mexico -4,6 -2,5 -2,8 -2,2 -1,4 -1.0 -0,7 nd

Nova Zelandia -3,8 -5,5 -2,8 -4,1 -4,3 -6,7 -8,9 -9,6

'ndia -1,3 -1,1 0,3 1,4 1,5 0,2 -1,5 nd

Turquia -0,3 -1,4 2,4 -0,8 -3,3 -5,2 -6,4 nd

Irlanda 1,3 1,4 -0,6 -1,0 0,0 -0,6 -2,6 nd

BrasiP -04 -3,7 -4,2 -1,5 0,8 1,8 1,6 1,3

Fontes: Itália. FMI World Economic Outlook Database, Sep. 2006. Disponível em: <http://www.imf.org/external/

pubs/ft/weo/2006/02/data/index.htm>.

Rússia. FMI World Economic Outlook Database, Sep. 2006, extraído em 11 fev. 2007. Disponível em: <http://

www.imf.org/externai/pubs/ft/weo/2006/02/data/weoselgr.aspx>

México. Banco de México. Disponível em: <http://www.banxico.org.mx/Sielnternet/>. IFS-FMI (dados de PIB em

dólares). Disponível em: <http://ifs.apdi.net/imf/logon.aspx>.

Nova Zelândia. 1980-89. FMI. De 1990 em diante. FMI World Economic Outlook Database. Sep. 2006, extraído em 11

fev. 2007. Disponível em: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/weoselgr.aspx>.

índia. FMI. Disponível em: <http://ifs.apdi.net/imf/logon.aspx>.

Turquia. FMI. Disponível em: <http://ifs.apdi.net/imf/logon.aspx>.

Irlanda. FMI World Economic Outlook Database, Sep. 2006. Disponível em: <http://www.imf.org/external/pubs/

ft/weo/2006/02/data/index.htm>.

Brasil. Bacen. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?SERIESTEMP>. Acesso em: 19 mar. 2007.
' O ano inicial da série da Rússia é 1992.

2 Para o período 1990-94, os dados de PIB do Brasil sâo do Sistema de Contas Nacionais Referência 1985 (SCN 1985
— metodologia antiga). A partir de 1995, os dados de PIB são do SCN 2000 (metodologia nova).

Com relação à taxa de investimento (tabela 9), os destaques são a índia

(com 30,1% em 2004) e a Irlanda (com 27% em 2005). O caso brasileiro é

bem semelhante aos casos dos outros países analisados neste livro. O país vem

mantendo uma taxa média de investimentos (formação bruta de capital fixo/

PIB) de aproximadamente 19,0%. Essa mesma média pode ser vista tanto na

Itália quanto na Nova Zelândia (um pouco mais de 20,0% do PIB), na Tur-

quia e na Rússia.
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Tabela 9

Taxa de investimentos (FBCF/PIB 
— %)

Pais 1990-95 1996-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Italia 20,2 19,4 20,3 20,9 20,4 20,5 20,6 20,8

Russia nd 16,3' 21,9 20,0 20,8 20,8 20,9 20,5

Mexico 18,4 20,2 20,0 19,3 18,9 19,6 19,3 21,2

Nova Zelandia 18,8 20,2 21,2 22,5 23,0 24,6 24,7 23,6

India 24,8 24,4 23,0 25,3 27,2 30,1 nd nd

Turquia 24,1 24,1 17,8 17,1 17,6 17,8 19,6 nd

Irlanda 16,9 22,0 23,2 22,3 23,0 24,6 27,0 nd

Brasil2 19,3 16,7 17,0 16,4 15,3 16,1 16,3 16,8

Fontes: Itália. OCDE. Disponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>. Acesso em: 20 mar. 2007.

Rússia. 1998-2002. FMI (2005d:18-21). De 2003 em diante. FMI (2006f).

México. 1977-2005. IFS-FMI. Disponível em: <http://ifs.apdi.net/imf/logon.aspx>. Acesso em: 16 mar. 2007. 2006.
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Nova Zelândia. 1980-2000. OCDE. Disponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>. 2001-2005. FMI

(2006g).

índia. Economic Survey 2005/2006. Disponível em: <http://indiabudget.nic.in>.

Turquia. Prime Ministry Republic of Turkey — Statistical Indicators 1923-2005. Disponível em: <www.turkstat.gov.tr/

kit_ing_l.pdf». 2004-05. OCDE. Disponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>.

Irlanda. OCDE. Disponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>.

Brasil. IBGE. Elaborado pelo Ipea. Disponível em: <www.ipeadata.gov.br>. Acesso em: 2 mar. 2007.

1 Dados para o período 1998-2000.

! Para o período 1990-94, os dados de PIB do Brasil são do Sistema de Contas Nacionais Referência 1985 (SCN 1985

— metodologia antiga). A partir de 1995, os dados de PIB são do SCN 2000 (metodologia nova).

Por último, a tabela 10 mostra que os únicos países, entre os analisados, que

ainda apresentam taxas de inflação em torno de 10% são a Rússia e a Turquia.

Desde 2003 o Brasil tem apresentado taxas decrescentes de inflação. Em 2003

essa taxa foi de 9,3% enquanto em 2006 esse nível caiu para 3,1%. Países como

Itália e Nova Zelândia apresentam níveis de inflação sem grandes variações e des-

de 1990 essas taxas se apresentam baixas para esses países (uma média de aproxi-

madamente 2,5%).
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Tabela 10

Inflação (preços ao consumidor — %)

Pais 1990-95 1996-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Italia 5,3 2,4 2,8 2,5 2,7 2,2 2,0 2,1

Russia 461,4* 39,3 21,5 15,8 13,7 10,9 18,2 9,7

Mexico 19,4 19,4 6,4 5,0 4,5 4,7 4,0 3,6

Nova Zelandia 2,8 1,4 2,6 2,7 1,8 2,3 3,0 3,4

India 10,3 7,6 3,8 4,3 3,8 3,8 4,2 nd

Turquia 77,1 73,2 53,9 44,8 25,2 8,6 8,2 nd

Irlanda 2,7 2,6 4,9 4,7 3,5 2,2 2,4 3,9

Brasil 1.104,8 6,3 7,7 12,5 9,3 7,6 5,7 3,1

Fontes: Itália. OCDE. Disponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>. Acesso em: 9 fev. 2007.

Rússia. FMI World Economic Outlook Database, Sep. 2006. Acesso em 11 fev. 2007.

México. Banco de México. Disponível em: <http://www.banxico.org.mx/Sielnternet/>.

Nova Zelândia. OCDE. Disponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>. Acesso em: 9 fev. 2007.

fndia. FMI. Disponível em: <http://ifs.apdi.net/imf/logon.aspx>.

Turquia. FMI. Disponível em: <http://ifs.apdi.net/imf/logon.aspx>.

Irlanda. OCDE. Disponível em: <http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx>.

Brasil. IBGE (IPCA). Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 fev. 2007.
* Dados para o período 1993-95.


