
LC/BRS/R.32
DATA: NOVEMBRO DE 1990 
ORIGINAL: PORTUGUES  
VERSAO PRELIM INAR

A PO LIT ICA FISCAL E O QUADRO M A C R O E C O N O M IC O  

NO B RASIL / 1981-1988

EDUARDO F EL IPE  OHANA (•) 
CARLOS H EN R IQ U E  FIALHO M U SS I (•*)

(•) IPEA  
(*•) CEPAL



A POLITICA FISCAL E O QUADRO MACROECONOMICO NO BRASIL
1981 - 1988 

(VERSAO PRELIMINAR)

Eduardo Felipe Ohana(*)
Carlos Henrique Fialho Mussi(**)

INTRODUÇÃO

O propósito deste trabalho é apresentar os resultados do 
documento "O Déficit do Setor Público e a Politica Fiscal no Brasil,
, 1980-88," na esfera do Projeto CEPAL/PNUD de Politica Fiscal. Esse 
documento teve como objetivo enquadrar a politica fiscal praticada no 
Brasil no âmbito do cenário macroeconômico vivido no pais.

No documento, 'levantou-se os principais componentes do 
déficit público brasileiro no periodo 1980-1988, a partir de suas 
receitas e gastos. Nesses dados, aplicou-se a metodologia de Marshall 
e Hebbel para decompor as principais contas do setor público, 
utilizando o impacto, em termos de produto interno bruto, da variação 
de seus determinantes.( 1 ) Assim, por exemplo, na despesa com salários, 
estimou-se em separado o impacto do aumento do nivel de emprego e o do 
salário real. O conceito de déficit utilizado foi o operacional, 
retirando o efeito da correção monetária.

QuestOes importantes quanto ô interligação entre a evolução 
da politica fiscal e os demais instrumentos da politica econômica 
podem ser colocadas frente às informações levantadas pelo documento. 
Dessa forma, espera-se obter alguns ensinamentos sobre o desempenho 
macroeconômico brasileiro nesta década, tao rica em experiências e tao 
pobre em êxito.

(*) IPEA 
(**) CEPAL
(1) Marshall, R. & Hebbel, K. Um marco analítico contable para la 

evaluación de la politica fiscal en América Latina. CEPAL, 1989.



Na priméira parte deste trabalho, discutem-se os resultados 
fiscais do referido documento, relacionados ao Governo Federal e aos 
governos estaduais e municipais, excluindo-se as operações relativas à 
previdência e assistência social. Em seguida, sao analisados os 
números operacionais das empresas produtivas (nao-financeiras) 
estatais, procurando-se ressaltar o papel dessas empresas no programa 
fiscal e as implicações econômicas dos ajustes aplicados. Algumas 
considerações s3o elaboradas a respeito das contas guasi-fiscais, 
ainda nesta seçao, representando a quantificação de atividades fiscais 
realizadas pelo Banco Central. Na terceira parte, procura-se enfocar 
alguns conceitos macroeconômicos que consubstanciam o cerne das 
politicas de ajustamento, visando analisar em que medida imprecisões 
conceituais podem explicar parte da trajetória macroeconômica 
observada no Brasil, de 1981 a 1988.

1) A POLITICA FISCAL ENTRE 1981 E 1988 ï GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAIS E 
MUNICIPAIS

l.A) 0 QUADRO AGREGADO'

Entre 1981 e 1988 a economia brasileira experimentou um 
tipico processo de stop and go no nivel da atividade econômica. A 
origem -das dificuldades, nao exclusiva ao pais, se deve A restrição 
imposta pelo fluxo dos capitais internacionais, a partir do inicio da 
década, em especial após setembro de 1982. A poupança externa média 
anual passa de 4,72% do PIB entre 1980 e 1983 para 0,23% no periodo 
1984-1988. Para tanto, a balança comercial atravessa por um inusitado 
ajuste, virtualmente dobrando o superávit entre 1983 e 1984.(2)

(2) A balança comercial, que apresentou um superávit de US$ 780,0 
milhões em 1982, amplia o resultado positivo para US$ 6.470,0 
milhões e US$ 13.068,0 milhões em 1983 e 1984, respectivamente. 
Este movimento foi alcançado com queda no valor das importações 
de US$ 19.395,0 milhões em 1982 para US$ 13.937,0 milhões em 1984 
e um aumento nas exportações, nestes três anos, de cerca de US$ 
7,0 bilhões. Nesse periodo, a taxa de câmbio real desvalorizou-se 
em 26,20%. A taxa anual de variação do produto interno bruto foi 
0,7% em 1982, -3,4% em 1983 e 5,0% em 1984. Além do cenário
macroeconômico recessivo, marcado por substancial mudança nos 
preços relativos dos tradeables, o resultado das contas externas 
se deve ao aumento do subsidio âs exportações, especialmente na 
forma de renúncia fiscal.
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Como será enfatizado adiante, os dados do Quadro I apontam o 
ano de 1983 como divisor da politica cambial. Contudo, é importante 
notar o comportamento cíclico dessa politica ao longo da década, 
associado à trajetória (também cíclica) dos termos de troca (com 
petróleo). A volatilidade dos termos de troca nesse periodo evidencia 
a debilidade estrutural do comércio exterior brasileiro, apesar da

(■

diversificação e do volume das operações da balança comercial.(3)

A restrição cambial condicionou o comportamento do produto 
interno bruto entre 1980 e 1983. Com o esgotamento do fluxo de novos 
capitais externos, o crescimento do produto passava a depender da 
elevaçao da poupança doméstica, dada uma disponibilidade limitada de 
divisas para suas importaçOes.

A história da industrialização brasileira, apoiada no 
processo de substituição planejada das importaçOes, aponta o papel 
estratégico e dinamizador dos investimentos estatais em projetos 
complementares e indutores do investimento privado. Esta tradiçao n3o 
foi abandonada ao se iniciar a crise da atual década. O setor público
  em especial o Governo Federal, apesar de n3o contar com recursos
disponíveis para manter o nivel dos investimentos -e, muito ao 

* contrário, ter usado gastos em capital como a variável residual de
ajustamento __ manteve sua função de intermediário na promoção do
crescimento econômico através de absorção de grande parte dos impactos 
negativos sobre o setor privado decorrentes de ajustes económicos 
inevitáveis. Tal absorçao se deu principalmente através: (i) do
endividamento externo das empresas estatais, desnecessário para elas 
mas fundamental para o balanço de pagamentos; (ii) do acolhimento de 
depósitos em moeda estrangeira no Banco Central, mitigando as

(3) Resta, por conseguinte, a preocupação com relaçao às contas 
externas para o periodo 1990/91, com a esperada queda nos termos 
de troca e a descentralização cambial da conta comércio 
(centralização na conta capital), que poderá representar 
valorizaçao real da taxa de câmbio, prejudicando o volume de 
exportações.
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BRASH : VARI AVE IS MACROECONOMICAS (1980/1988)

QUADRO I

I ANOS 
IVAR IAVE 1S

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
I

1988 I

I

(VAR1ACAO PIB REAL (X) 9.30 (4.40) 0.60 (3.50) 5.10 8.30 7.60 3.60 (0.30)I

|TX. INFIACAO (ACUM. NO ANO) | | I I  1 1 1 1 1 1

1 ■IGP-DI (X) 110.20 95.20 99.70 211.00 223.80
i

235.10 65.00 415.80 1,037.60 I

1 -IPC (X) * 95.30 91.20 97.90 179.10 203.30 228.00 58.60 366.00 933.60 I

|BAl. COMERCIAL(US$ MILHOES) (2,823.00) 1,202.00 780.00 6,470.00 13,089.00 12,486.00 8,305.00 11,172.00
......... I
19,181.00 I

|C0NTA CORRENTE (US$ MILHOES) (12,807.00) (11,734.00) (16,311.00) (6,837.00) 45.00 (242.00) (5,304.00) (1,436.00)
......... I
4,904.00 I

1TX.CAMBIO REAL (1980=100) 100.00 84.20 83.30 105.20 104.20 108.10 97.90 87.30
......... I

74.70 I

1 --------  1
|TERMOS INTERCAMB.(1980=100) | | | I I I I I I I

I -COM PETROLEO 100.00 82.20 78.10 70.60 77.80 75.00 111.00 102.60
1

101.60 I

I -SEM PETROLEO 100.00 84.10 76.80 61.00 70.40 67.70 78.00 76.00
......... I

68.70 I

(TRANSFERENCIAS REAIS (XPIB) (2.24) (0.38) (0.66) 2.38 5.51 5.04 2.43 3.17
......... I

5.00 I

IRENDA LIQ.ENV.AO EXT.(XPIB) 3.26 4.12 5.08 5.75 5.57 5.21 A.41 3.67
......... I

3.66 I

|POUPANCA EXTERNA (XPIB) 5.43 4.42 5.74 3.32 (0.02) 0.11 1.94 0.48
......... I

(1.34)|

* INPC ate 1986
IPC a partir de 1987
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perdas do setor privado com a desvalorizaçào cambial; (iii) da queda 
no valor real das tarifas e preços públicos, e (iv) da ampliaçào de 
incentivos fiscais ao comércio exterior e à agricultura.

0 subsidio direto das administrações públicas ao setor 
privado passou de 1,7% do PIB em média ao ano, ao longo da década de 
1970, para 2,6% ao ano, no periodo 1981-83; ou seja, uma elevaçào de 
52% em termos de carga sobre o PIB. Nesse cenário, a divida pública 
federal real, em poder do público, aumenta 23,50% em 1981 e 36,0% em 
1982. Enquanto isto, a carga tributária bruta, medida pelo total das 
receitas das administrações públicas, fica virtualmente constante ao 
se comparar com a carga média da década de 1970, ou seja, passa de 
24,7% do PIB nesse periodo para 23,4% entre os anos 1981 e 1983.

0 ano de 1983 marca o periodo de ajuste básico de preços 
relativos na economia brasileira, em favor de uma solução para o 
balanço de pagamentos. Ademais, um conjunto de medidas fiscais e 
monetárias restritivas, juntamente com incentivos às exportaçOes, 
fazem resultar no crescimento do superávit comercial, medido em 
dólares correntes, nesse ano, em relaçao a 1982, de 729,0% e uma 
reduçào de 58% no déficit em transaçOes correntes.

Durante os quatro primeiros anos da década de 80, o setor 
público, especialmente o Governo Federal, procurou acomodar a 
restriçào ex-ante, imposta pela poupança externa, por um alivio nas 
pressOes de custos, mediante a canalizaçào de tais pressOes para as 
contas públicas, que passaram a ser financiadas por divida interna.(4)

(4) As pressOes de custo sobre o setor privado, que seriam decorrentes 
de uma reduçào na poupança externa, se traduziriam em elevaçào dos 
preços de bens públicos e da carga tributária. Ao contrário, o 
setor público deixou de corrigir adequadamente os preços públicos, 
assim como aumentou a renúncia fiscal para as exportaçOes, 
agricultura e segmentos industriais específicos.
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A alternativa de elevar a carga tributária __  que, ao
reduzi rr a renda disponível, juntamente com uma política fiscal 
austeraa, diminuiría a pressão da demanda agregada, em especial a do
investiimento __, foi eliminada por se tratar de estratégia claramente
recessiiva. Nesse eentido, a formaçao bruta de capital fixo permaneceu 
constamte, nos anos de 1980 a 1982, ao redor de 22% do PIB. Assim, 
havia investimento sem crescimento econômico, uma vez que a restrição 
efetiv® ao produto estava no setor externo.

A partir de 1984, a estratégia de absorçao de perdas, 
empregada pelo setor público em anos anteriores, n3o foi revertida na 
forma de maior austeridade fiscal. A divida federal real em poder do
público __ após uma redução de 13,8% em 1983, basicamente devida à
sub-inedexaçao dos títulos públicos neste ano em cerca de 22%  ,
cresce sistematicamente até 1988 a uma taxa média de 17,8% real ao 
ano. Em termos do produto interno bruto, a divida passa de 6,04% em 
1983 para 12,2% em 1988.(5)

No restante da década, o setor público se interpõe como 
maestro -<io crescimento econômico, lutando— permanentemente com a 
crescente pressão inflacionária e com o saneamento das contas 
públicas*

(5) A estratégia de absorçao de perdas pode ser explicada pela 
identidade (S-I)+(T-G)=(X-M), onde (S-I) representa somente setor 
privado. Se (X-M) deixa de ser negativo (queda da poupança 
externa), (S-I) e/ou (T-G) têm que deixar de ser negativo. A 
estratégia de ajustamento foi caracterizada por aumento da renda 
privada disponivel, mediante redução da carga tributária e preços 
públicos reais, com resultante aumento da poupança privada e do 
déficit público. A carga tributária bruta era de 26,2% do PIB 
en 1982 e passou para 21,6% em 1984 e 22,1% em 1988. Em termos 
de preços públicos, a classificação conjunta de produtos nao 
exportável (correios, energia elétrica, etc) apresenta os 
seguintes indices de preços reais: 1980=100; 1981=95,9; 1982=88,1; 
1983=81,2; 1984=76,0; 1985=71,5; 1986=61,5; 1987=71,9 e 1988=69,1.
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O Quadro n  classifica o periodo analisado de acordo com os 
tripos de politicas fiscal e monetária. A caracterização das politicas 
ffoi dicotomizada em expansionistas e restritivas, sempre sob o ângulo 
cde consideração ex-post. A politica fiscal, por exemplo, é 
iclassificada segundo a variação total das contas públicas em proporção 
tiio PIB (Quadro III). Desta forma, como se trata de registros ex-post, 
¿a politica fiscal é analisada pelos resultados produzidos. Se, por 
exemplo, uma politica tributária, marcada por elevação de aliquotas, 
provocar contração no nivel de atividade, produzindo queda na 
arrecadação do setor público, a estratégia de politica seria
caracterizada como expansionista. O caráter (expansionista ou 
rrestritivo) da politica não é avaliado pelas intençOes ou pelos
efeitos diretos somente, mas por todo o resultado sobre as finanças 
públicas, que de fato determina a conjuntura macroeconômica.

A politica monetária é avaliada segundo a expansão real da
pase monetária ou dos meios de pagamentos (M^), conforme o quadro
abaixo :

QUADRO IIQUADRO RESUMO DAS POLITICAS FISCAL E MONETARIA1981-88
(UTILIZANDO Ml COMO MEDIDA DE POLITICA MONETARIA)

POL. MONETARIA 
POL. FISCAL EXPANSIONISTA RESTRITIVA

Expansionists 19851986
1981, 1982, 1984 1987, 1988

Restritiva 1983

(UTILIZANDO BASE MONETARIA COMO MEDIDA DE POLITICA MONETARIA)
POLITICA MONETARIA EXPANSIONISTA POLITICA MONETARIA RESTRITIVA

Política Fiscal Expansionista
Politica Fiscal Restritiva

1982, 1984 1985, 1986 19811987, 1988 
1983

FONTE: Quadro IIINOTA : As politicas são restritivas ou expansionistas mediante o sinal algébrico das variações.



OUADRO III.A rEURMINANII A da VARIACAD DO RESUL1/CC DCS GOVERNOh rtOERAl, ESTADUAL E MUNICIPAL X Rib

ANOS I 1931 ¡ 1982 | 19BÎ | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1933 |
t t t i i e i i a i c s x K t s t t i -------------

fATORES EX1EK-OS
* <T : : s : s i s « e i s s c K S i a s B S s » s s 3 3 » i s s ( i u i i i s s i : i 3 S i m 8 t 8 « « t i « > N t & * B s i 8 i > 8 ( i t t i i t i s B M s i 8 S ( s : s : s  |

I 0.22 I (0.59)I 0.83 | (0.11)| 0.05 | 0.30 | 0.25 | 0.03
kfe::::ss«3isst«s>ssssssestsisssat2Ssm»i!kssaBtssiaaBgBitts««itB3SSsasitstats38:ittSBS8*cisss:x

PR.IKP.USS S/PET. 0.18 0.06 0.28 (0.11) (0.03) 0.00 0.05 0.20

TX. JUfcoS EXT. 0.04 (0.65) 0.55 0.00 0.08 0.30 0.20 (0.17)
ATORES EXOGENCS (0.89)| (0.53) (1.95) 2.05 1.34 2.51 0.30 (2.34)

PIB (0.51) (0.43) (1.07) 2.68 3.83 2.94 0.73 5.04

QUANTUM INDUST. (0.28) 0.04 (0.25) 0.00 0.15 0.27 (0.02) (0.16)

TX.CAMB.REAL (0.16) (0.09) 0.14 (0.01) (0.01) 0.05 0.02 0.08
EMPRES1. s. P. 0.82 1.24 1.51 1.19 1.40 0.83 1.31 3.09
QUAN. IMP. S/ PET. (0.33) (0.25) (0.42) 0.10 0.13 0.50 (0.03) (0.10)

BASE TAXAS 0.72 0.55 0.63 0.69 0.53 0.28 0.19 0.55

TX. JUROs FEDERAIS (0.07) 0.27 (0.03) (0.50) 0.31 0.98 (0.73) (0.35)

TX. JUROS ESTADUAIS 0.01 (0.03) (0.08) (0.03) (0.20) 0.22 (0.23) 0.24

DIVIDA FEDERAL (0.99) (1.79) (1.65) (2.69) (5.60) (3.18) (1.68) (11.74)

DIVIDA ESTADUAL (0.25) (0.25) (0.46) (0.75) (1.05) (1.09) (1.04) (4.91)

DIVIDA EXTERNA (0.02) (0.08) (0.85) (0.36) (0.01) (0.33) (0.44) (0.16)

:ATORES POL. FISCAL
OUT. FAT. EXOGENOS 
iss&ssaaitaassaasarss:

0.17
isBsesssssi

0.87
0.29
(0.70)

0.58
I&S8ZESS8B3

0.55
1.73
(1.85)

1.86
(1.75)

1.04
(1.97)

2.22
(2.43)

6.08 
(0.02)j

ALIO. I.R. 0.27 0.10 0.70 (0.05) (0.36) (0.54) (0.98) 0.49
ALIQ. IPI 0.03 (0.13) (0.02) (0.77) 0.53 0.51 0.20 (0.17)
ALIQ. IMP.IMP. 0.05 0.01 (0.07) (0.03) 0.01 0.00 0.00 0.02
TX. MEDIA (0.17) (0.06) (0.15) (0.09) (0.03) (0.10) (0.01) (0.04)
ALICUOTA IOF 0.55 0.08 (0.70) (0.36) 0.09 (0.18) 0.50 0.34
AL I QUOTA I CM 0.18 (0.06) 0.03 (0.49) (0.50) 0.42 (1.37) (0.32)
ALÍQUOTA ISS (0.01) 0.01 (0.02) (0.02) (0.05) 0.05 (0.12) (0.05)
ALÍQUOTA I.R. e TXs 0.01 0.00 (0.05) (0.06) (0.12) 0.16 (0.11) (0.21)
ALÍQUOTA FINSOCIAL (0.11) (0.05) 0.03 (0.12) (0.26)
EMPREGO (0.20) (0.20) (0.30) (0.30) (0.20) (0.10) (0.10) (0.10)
SALARIO REAL 0.10 (0.40) 1.20 0.50 (0.50) (1.90) 0.30 0.10
QUANTUM B/S FED. 0.12 0.20 (0.48) (0.03) (0.22) 0.13 (0.49) 0.17
QUANTUM B/S EST/MUN. (0.06) (0.25) 0.41 (0.04) (0.35) (0.45) (0.13) 0.01

VARIACAO EXPLICADA 1 0.20 (1.82) (0.57)I 0.09 (0.36)1 0.84 (1.88)| (2.33)
OUTROS FATORES POLÍTICA FISCAL (0.65)1 1.43 2.61 I (2.01)1 2.35 1 6.73 0.11 (1.79)

OUTRAS REC.CORR.FED. (0.11) (0.03) 0.68 (0.12) (0.46) 0.61 (0.28) (0.24)
OUT.REC.CORR.EST/MUN 0.10 0.03 (0.19) 0.08 0.30 0.10 0.26 0.20
TRANSFERENCIAS (0.57) 0.35 (0.05) 0.20 (0.07) (0.93) 0.92 0.72
SUBSIDIOS 0.42 (0.09) (0.22) 0.32 0.10 (0.11) (0.23) 0.14
INVESTIMENTOS (0.53) 0.77 0.45 0.08 (0.74) (1.05) (0.12) 0.08
INVEST. FINANCEIROS (0.03) (0.08) 0.05 0.03 (0.03) (1.62) 1.20 0.38
FLOAT (0.27) 0.19 0.52 (0.08) 0.39 0.47 0.83 (0.31)

RESIDUO (0.96)1 0.65 (0.65) (0.86) 1 0.40 1 0.51 (2.61)1 1.73
VAR IACAO TOTAL

FONTE: CEPAL: "O DEFICIT DO SETOR PUBLICO E A POLITICA FISCAL NO BRASIL, 1980/88".

I (1.75)| (0.03)¡ 0.02 I (0.26)| <0.47)| C1.18)| (1.91)| (0.17)|

OUADRO 111.G • IMPACTO DA VARIACAO DA DIVIDA FEDERAL E ESTADUAL EM TERMOS REAIS; SECUNDO O DEFLATOR DO PIB X PIR
ANOS I 1981 I 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1983 |

‘ s ts s s s s s ic 8 s :x 3 is iu s *B c s i> s a c 8 s tiu its f( *» m & tB its s :s *« s t8 :H s s s s E S s » c s a s s s 8 8 S S B S s s s ts s f< B » ts s s s :s s i:s s :s s n 8 ts c s : ==s I

DIVIDA FEDERAL | 0.37 | 0.82 | 0.27 | 0.12 | 0.75 | 0.57 | 0.06 | 0.21 |
8csss::sss88ss:a i>c»<aM *ta iss3n fB S B iB <saB S s>B saat« ttaam sss8S 3ss8S S 86s:s3B isss>»ee:astisu iB 3B B a*tscs:ssB ta iB B sfss»xj

DIVIDA ESTADUAL | 0.03 | 0.04 | 0.06 | (0.05) | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.02 |
tE a s ra sssa tis isas iaacfaaasa iiic ttiss fsea tacsaaaaa ias iB aaasassta tssasxass itsa tas iaaaaaa

FONTE: CEPAL: “O DEFICIT DO SCTOfi PUBLICO E A POLITICA FISCAL NO BRASIL, 1980/88".
scaxtaaacaaaaaaaaaastataaaaaiacixxsx:



Utilizando-se Mi como o conceito apropriado de moeda para
transações, percebe-se que o ano de 1983 __ marco de ajuste do setor
externo__ foi o único periodo consistentemente restritivo. Os demais
anos testemunharam políticas fiscais sempre expansionistas, com
tentativas de controle inflacionário sendo feitas através da politica 
monetária.

Quando o conceito de moeda Ml é substituido pela base 
monetária, observa-se que os anos de 1982 e 1984 consubstanciam a
essência da estratégia do setor público de financiar o crescimento
pela expansao de base e colocação de titulos, marcando o nascedouro do 
intrincado problema financeiro do setor ao longo da década.

Por outro lado, conforme o Quadro I, fica indicado que a 
experiência de stop and go do PIB está mais diretamente associada com 
a conduçSo da politica monetária, extremamente volátil ao longo da 
década, do que com oscilações da politica fiscal.

A politica fiscal, seja por razões estratégicas ou por
questões institucionais, 'raramente logrou consistência com a politica 
monetária, e quando o fez, em 1985 e 1986, foi no sentido de 
desestabilizar a trajetória da inflação.

Curioso apontar, conforme o Quadro III, que a politica 
fiscal expansionista da década não foi uniforme, de acordo com as
taxas de variação total de gastos e receitas.

QUADRO IV
COMPORTAMENTO DO GASTO E RECEITA DO SETOR PUBLICO 

(EXCLUI ESTATAIS E PREVIDENCIA)
VARIAÇAO EM PERCENTAGEM DO PIB

TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB REAL RECEITA GASTO IMPACTO LIQUIDO

1981 -4,4 -0,27 1,48 1,751982 0,6 -0,2 -0,17 0,031983 -3,5 0,08 0,06 -0,021984 5,1 -0,6 -0,34 0,261985 8,3 0,9 1,37 0,471986 7,6 1,91 3,09 1,181987 3,6 -1,02 0,89 1,911988 0,3 -1,07 -0,9 0,17
FONTE: Quadro III
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Com exc&çao de 1983, as experiências de elevaçSo de receita 
foram acompanhadas por variações de gastos mais que proporcionais 
(1985, 1986), enquanto nos anos recessivos e de reduçSo do nivel de
atividade, a queda na receita era mais que proporcional à dos gastos, 
ensejando uma politica fiscal com característica anti-ciclica em 
periodos de queda de atividade econômica e prô-ciclica nos anos de
crescimento.(^)

Em suma, a experiência da politica fiscal revela passividade 
na sua condução, com exceção do ano de 1983, quando o pais inaugurou a 
fase recente de relacionamento com o Fundo Monetário Internacional. 
Esta passividade resulta em impactos anti-ciclicos em periodos de 
ajustamento recessivo e pró-ciclicos nas fases de ascençSo do nivel de 
atividade, ficando a determinação dos ciclos estreitamente relacionada 
com a condução da politica monetária, orientada, a partir de 1984, a 
controlar, sem lograr êxito, a meta inflacionária.

l.B) O QUADRO DAS POLÍTICAS FISCAIS ESPECIFICAS

A economia brasileira teve o produto efetivo condicionado 
por restrições de ordem externa (ou cambial) até 1983. A estratégia de 
solução da questão externa incluiu a mitigação da transferência dos 
encargos desse ajustamento ao setor privado, através de politica 
fiscal expansionista que resultou em endividamento interno crescente 
do setor público. A partir de 1984, coincidindo com a inauguração de 
um novo governo em 1985, a superação da restrição externa incentivou 
decisões de politica econômica na direção do crescimento econômico 
equilibrado, mediante medidas heterodoxas, em especial no que concerne 
a políticas de renda, terminando por agravar o quadro financeiro do 
setor público.

(6) Utilizamos como categorias de análise da politica fiscal os 
conceitos restritivo/expansionista e ciclica/anti-ciclica, 
denominações difundidas na literatura. O conceito ativo/passivo é 
utilizado como um atributo a qualificar a politica pelos 
resultados, contrastados pela aparente intenção. Portanto, se a 
politica fiscal tem claras intenções de recuperar as contas 
públicas (restritiva) mas acaba produzindo um resultado contrário 
(expansionista), será qualificada como passiva na sua condução ao longo do periodo.
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A evolução desse cenário, de acordo com a metodologia de 
decomposição das variaçOes dos itens de politica fiscal (Quadro III), 
será apresentada a seguir.

l.B.l) 0 PERIODO DE RESTRIÇÃO EXTERNA AO CRESCIMENTO: 1981-83

0 ano de 1981 foi o mais recessivo da década. A restrição ao 
crescimento neste periodo foi influenciada pela equivocada medida 
expansionista de politica econômica em 1980 (resultando em aumento do 
PIB de 9,30%), que provocou um déficit em conta corrente de US$ 12,8 
bilhões. A impossibilidade de continuar o financiamento externo a 
estes niveis era aparente. Contudo, como o mercado financeiro 
internacional continuava operante, a politica econômica passou a 
orientar a politica monetária no sentido de incentivar, via taxas de 
juros relativas, o endividamento externo. A tendência recessiva da 
politica monetária foi contraposto um acentuado impacto expansionista 
fiscal na ordem de 1,75% do PIB.

Os principais fatores que compuseram esta estratégia em 1981
foramí

1981

VARIAÇAO DOS FATORES 
(% DO PIB)

DE GASTO VARIAÇAO DOS FATORES DE 
(% DO PIB)

RECEITA

DIVIDA FEDERAL REAL 0,37 PRODUTO INDUSTRIAL -0,28
EMPREGO 0,2 TX. CAMBIO REAL oCNO1

TRANSFERENCIAS 0,57 QUANTUM IMPORTADO -0,33
INVESTIMENTO 0,53 ALÍQUOTA IR 0,27

Dentre os principais fatores de variaçSo de gastos,
depreende-se que o estoque da divida passa a ter relevância no esquema 
de financiamento, embora os gastos estivessem orientados para as 
transferências (subsidios) e investimento, com forte aperto salarial,
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parcialmente compensado pelo aumento do número de funcionários. Quanto 
à receita, a queda é devida â redução acentuada do nivel de atividade 
econômica.

O déficit em transações correntes do balanço de pagamentos 
(US$ 11,7 bilhões) foi parcialmente financiado por endividamento 
externo de médio e longo prazos de US$ 7,6 bilhões, e por uma entrada 
liquida de capital de risco de US$ 1,4 bilhão.

Em 1982, o déficit em transações correntes alcançou US$ 16,3 
bilhões, tendo os empréstimos externos totalizado US$ 8,8 bilhões e a 
entrada liquida de investimento estrangeiro caido para US$ 640,0 
milhões. Com o balanço de pagamentos sendo financiado adicionalmente 
por capitais de curto prazo e por redução de reservas externas na 
ordem de US$ 4,7 bilhões, chegava ao limite a restrição externa à 
economia brasileira.

Ness cenário, a politica fiscal em 1982 foi fracamente 
expansionista, apresentando um impacto fiscal liquido de 0,03% do PIB 
(variaçao da pressão fiscal), cabendo à contração do liquidez real 
(Hl), de 15,7% no ano, a funçao de limitar a pressão de demanda 
agregada, para evitar o agravamento do quadro inflacionário.

Em 1982, o impacto fiscal liquido foi efetivado com os 
seguintes fatores principais.

1982

VARIAÇAO DOS FATORES DE 
(% DO PIB)

GASTO VARIAÇAO DOS FATORES DE 
(% DO PIB)

RECEITA

DIVIDA FEDERAL REAL 0,82 QUANTUM IMPORTADO -0,25
EMPREGO 0,20 BASE DE TAXAS 0,55
SALARIO REAL 0,40 ALIQ. IPI -0,13
COMPRA BENS E SERV. FED. -0,20 ALIQ. IR 0,10COMPRA BENS E SERV. EST. -0,25TRANSFERENCIA -0,35
INVESTIMENTO -0,77



13

Esse é um periodo em que o corte nos gastos foi superado 
pela queda de reedita. Aparentemente, a tentativa clássica de redução 
de gastos em custeio e investimento foi contrarrestado pelo aumento no 
estoque da divida interna e pelo aumento de custeio nos governos 
regionais em periodo eleitoral.

0 reduzido nivel de atividade econômica de 1981 impactou 
negativamente na receita do ano seguinte, agravado pela ausência de 
importante elevação de receita via politica tributária ativa.

Em 1983, a politica econômica tomou um caráter ativo no 
controle do hiato externo. A taxa real de câmbio foi desvalorizada em
26,3%; o impacto fiscal __ pela única vez na década ___ apresentou
resultado contracionista e a politica monetária foi essencialmente 
restritiva, apresentando redução real em Ml de 36,5%, e de 42,2% na 
base monetária, em comparação com o ano anterior.

Não obstante a austeridade da politica monetária, o item 
taxa real de juros interna, constante do Quadro III, nâo figura como 
um dos principais elementos de agravamento de custos do setor público. 
Tal resultado decorre da implantação da resolução BACEN 844 de julho 
de 1983, determinando o tabelamento das taxas de juros cobradas em 
operações ativas do sistema financeiro.

Importante notar que o conjunto de medidas deste ano, 
representando algo próximo de um conjunto de teoria econômica 
convencional, tem sido a única tentativa de uma verdadeira politica 
fiscal ativa ao longo dos anos 80. Contudo, a análise dos fatores de 
variação de gastos e receitas fiscais evidencia escassos esforços no 
sentido de aumentar a arrecadação, tendo o ajuste fiscal dependido 
muito mais da capacidade de corte nos gastos.
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1983

VARIAÇAO DOS FATORES DE 
(% DO PIB)

GASTOS VARIAÇAO DOS FATORES DE 
(% DO PIB)

RECEITA

TX. DE JUROS EXTERNA -0,55 TX. CAMBIO REAL 0,51
DIVIDA FEDERAL REAL 0,27 QUANTUM IMPORTADO -0,42
DIVIDA ESTADUAL REAL 0,06 TX. MEDIA -0,15
DIVIDA EXTERNA 0,85 ALIQ. IOF -0,70
TX. CAMBIO REAL 0,37 ALIQ. I .R. 0,70
EMPREGO 0,30
SALARIO REAL -1,20
INVESTIMENTO -0,45

Curioso notar o impacto liquido positivo para o ajuste
fiscal da desvalorização-real do câmbio. Por outro lado, destaca-se o 
crescimento da importância dos fatores financeiros no agravamento dos 
gastos.

Apesar--de nao— ter— apresentado Aim -programa— fiscal - que 
reestruturasse o quadro macroeconômico do Pais, a politica econômica 
de 1983 resultou em um reordenamento de preços relativos e de 
incentivos que, com o tempo obtido através da recessão, tornou 
possivel a reprogramação do comércio externo, superando abruptamente o 
estado de crise cambial.

Nesse sentido, a única experiência de politica fiscal ativa 
no pais, nessa década, nâo se prestou a reformular e reestruturar os 
contornos das finanças públicas, mas meramente consistiu em um 
instrumento de administração do timing necessário para que a alteração 
dos preços relativos, em favor do setor externo, funcionasse com um 
minimo de impacto inflacionário.

Em paralelo, como o impacto fiscal contracionista foi 
somente da ordem de 0,02% do PIB, pode-se propor que a mudança do
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patamar inflacionário da órbita de 100% ao ano em 1982 para o nivel 
de 200% neste periodo, se deveu ao esforço fiscal insuficientemente 

restritivo para que a alteraçao de preços relativos em favor dos 
tradeables n3o contaminasse os demais preços.

1.B.2) O PERIODO MARCADO PELA RESTRIÇÃO FISCAL: 1984-1988

A superação da restrição externa da economia brasileira 
provocou, pela estratégia de ajustamento implementada, a formaçSo de 
um quadro financeiro adverso ao equilibrio das contas públicas. Esta 
estratégia consubstanciou-se numa séria restrição fiscal, em face da 
crescente dificuldade de financiamento do déficit público.

A identidade I = Sp + Sg + Sx __ onde I é a formaçao bruta
de capital fixo, S é poupança e os sub-indices p, g e x representam,
respectivamente, os setores privado, governo e externo ___ teve a
seguinte evolução no periodo estudado:

QUADRO V
POUPANÇA E INVESTIMENTO NO BRASIL(1) 

1980 - 1988 
(% DO PIB)

I Sp
(2)

Sg
(3)

Sx

1980 22,8 16,7 1,1 5,4
1981 22,8 17,5 1,1 4,41982 21,3 15,6 -0,4 5,7
1983 17,9 14,5 -1,3 3,31984 16,4 18,1 -2,8 -0,01985 17,0 24,8 -8,0 0,11986 19,2 24,3 -7,0 1,91987 22,0 28,1 -6,5 0,51988 21,8 35,6 -12,6 -1,2

FONTE: IBGE. Contas Nacionais Consolidadas.
NOTAS : ( 1 ) Valores correntes.

(2) A poupança do setor privado inclui recebimento de correção 
monetária paga pelo setor público.

(3) A poupança do governo é em conta corrente.
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A economia brasileira em 1984 emergia de uma grave crise 
recessiva, onde a capacidade ociosa industrial chegava a 27,0%. 0
impacto desta ociosidade produziu uma queda real no fluxo de formaçao 
bruta de capital fixo de -6,2%, com relaçao ao fluxo de 1983. N3o 
obstante, o produto real cresceu 5,1%, liderado pelo aumento no valor 
das exportações em 24,4%, com as de manufaturados crescendo em 46,0%, 
em relaçao ao ano anterior.

A preocupação com a estabilidade das contas externas
orientava a administração da politica fiscal para a continuação de
cortes nos gastos correntes públicos (salários, subsidios, etc...). 
Contudo, a reestruturação dos incentivos fiscais à exportação elevou o 
grau de renúncia fiscal. Como essa atividade liderou o crescimento
econômico, observou-se uma queda da receita fiscal mais que
proporcional à dos gastos, conforme quadro abaixo.

1984

VARIAÇAO DOS FATORES 
(% DO PIB)

DE GASTO VARIAÇAO DOS FATORES DE 
(% DO PIB)

RECEITA

DIVIDA FEDERAL REAL 0,12 ALIQ. I.R. -0,05
DIVIDA EXTERNA 0,36 ALIQ. IPI ».

o1

SALARIO REAL -0,50 TX. MEDIA 1 o o KO
TRANSFERENCIAS 0(NO1 ALIQ. IOF -0.36
SUBSIDIOS -0,33 ALIQ. ICM -0,49
JUROS INTERNOS 0,53 ALIQ. FINSOCIAL -0,11

0 impacto fiscal liquido em 1984 foi expansionista em 0,26% 
do PIB. E importante notar a aceleraçflo do impacto de gasto provocado
pelos estoques de dividas e seu custo real, superior ao esforço de
cortes em gastos correntes. A divida federal interna aumentou em
termos reais 14,0% em relaçao a 1983, iniciando o processo de
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substituição de divida externa por divida interna, cuja trajetória 
provocaria ao final da década o estrangulamento da capacidade de
financiamento do setor público.

Com o retorno do crescimento econômico em 1984 e com o amplo 
superávit da balança comercial externa, ficava aparentemente
assegurado um caráter auto-sustentado de superaçSo da restriçáo
externa. Essa observação possibilitou ao novo governo, em 1985, a
implementação de políticas fiscal e monetária expansionistas, visando 
consolidar a retomada do crescimento. O impacto fiscal incrementou-se 
em 0,47% do PIB, enquanto o aumento real de Mj ficou em 21,0%. Nesse
cenário, a permanência do alto patamar inflacionário, superior a 220%
ao ano, com marcada aceleraçao ao longo de 1985, ensejou a implantaçáo 
de políticas de estabilização, resultando no Plano Cruzado de
fevereiro de 1986.

Cabe notar que o combate a inflaçao e ao déficit público, no
período até 1984, estabelecia uma politica de indexação parcial dos
salários. Em 1985, o crescimento econômico e a favorável postura 
politica do Governo estimularam a rápida elevaçao do salário real em 
todas as - categorias profissionais, inclusive a do funcionalismo 
público, constituindo-se em vetor importante de pressão de demanda.

Portanto, o biênio 1985-1986 foi marcado por expansao fiscal 
e monetária, bem como por acentuada recuperação da massa salarial 
real. Os principais fatores condicionantes da expansão fiscal nestes 
dois anos foram:

FATORES DE VARIAÇAO DOS GASTOS FATORES DE VARIAÇAO DA RECEITA
(% DO PIB) (% DO PIB)

1985 1986 1985 1986
TX. JUROS FEDERAL -0,31 -0,98 QUANT.IMP. 0,1 0,5DIV. FED. REAL 0,75 0,57 ALIQ. IR -0,36 -0,54DIV. EST. REAL 0,08 0,14 ALIQ. IPI 0,53 0,51EMPREGO 0,20 0,10 ALIQ. ICM -0,5 0,4SALARIO REAL 0,5 1/91TRANSFERENCIA 0,07 0,93
INVESTIMENTO 0,74 1,05
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Os anos de 1985 e 1986/ apesar da implantação do Plano 
Cruzado, sao essencialmente homogêneos quanto a condução do programa 
fiscal. Ambos primam, no lado das despesas, pelo marcado peso das 
dividas, pela recuperação salarial do funcionalismo e pela retomada 
dos investimento públicos. Quanto ôs receitas, é marcante a falta de 
urna politica mais ativa para a elevaçflo da capacidade de arrecadaçao, 
expondo as finanças públicas a um acelerado endividamento. A divida 
federal real em poder do público, em 1985, aumentou 71,5% em relaçao 
ao ano anterior.

A principal distinção de politica fiscal no biênio refere-se 
à administração da divida pública federal que, em 1986, foi 
parcialmente monetizada, como parte do reequilibrio no mercado de 
moeda. A abrupta estabilização inflacionária, associada ao 
congelamento de preços do Plano Cruzado, elevou a demanda por liquidez 
pelos agentes econômicos, possibilitando o resgate de titulos 
públicos.

As preocupações relacionadas ao superaquecimento da 
economia, decorrente do Plano Cruzado, condiconaram a politica 
econômica em 1987. A performance do balanço de pagamentos, em 1986, 
foi muito negativa, com um saldo comercial 33,6% menor que o do ano 
anterior, e perdas de reservas internacionais de US$ 4,9 bilhões. 
Desse modo, a restrição externa voltou a condicionar o cenário 
econômico, porém tomou-se a atitude unilateral de suspensão dos 
pagamentos da divida externa a partir de fevereiro de 1987.

Nesse cenário, a politica monetária foi ajustada 
restritivamente, apresentando uma inusitada queda real de Ml, de 55,9% 
em relaçao ao ano anterior. Paradoxalmente, a politica fiscal 
apresentou comportamento expansionista, com impacto de 1,86% do PIB, 
devido aos seguintes fatores principais:
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1987

FATORES DE VARIAÇAO DE 
(% DO PIB) GASTOS FATORES DE VARIAÇAO DE 

(% DO PIB)
RECEITA

TX. DE JUROS FEDERAL 0,73 ALIQ. IR -0,98
DIVIDA EXTERNA 0,44 ALIQ. IPI 0,20
EMPREGO 0,10 ALIQ. I0F 0,50
COMPRA BENS/SERV. FED. 0,49 ALIQ. ICM -1,37
TRANSFERENCIA -0,92 ALIQ. ISS -0,12
SUBSIDIOS 0,23 ALIQ. FINSOCIAL -0,12
INVESTIMENTO 0,12
SALARIO REAL -0,30

A politica fiscal em 1987 apresentou desencontro no controle
dos gastos. Enquanto reduziam-se as transferências, __ em especial às
estatais __, e o salário real do funcionalismo, continuaram o aumento
nos investimentos, nos-gastos em bens e serviços e na concessão de 
subsidios. A isso agregaram-se os efeitos já observados em periodos 
anteriores de ajustamento, como a elevação da taxa de juros real e do 
endividamento externo. Em paralelo, como uma constante ao longo da 
década, o esforço liquido de arrecadação. foi negativo, demonstrando a 
dificuldade politica, além de técnica, de conduzir uma politica fiscal 
consistente em relação ao deteriorado quadro macroeconômico.

A desaceleração do nivel de atividade econômica, iniciada em 
1987, principalmente sob a maestria da politica monetária, continuou 
no ano seguinte. Em 1988, a contração real dos meios de pagamentos, 
foi de 40,9%, enquanto que o impacto fiscal expansionista limitou-se a 
0,17% do PIB, resultando numa estagnação do produto real.

A politica fiscal em 1988 teve os seguintes fatores 
principais:
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1988

FATORES DE VARIAÇAO DE (% DO PIB) GASTOS FATORES DE VARIAÇAO DE 
(% DO PIB)

RECEITA

TX. DE JUROS FEDERAL 0,35 ALIQ. IR 0,49
DIVIDA FEDERAL REAL 0,21 ALIQ. IPI -0,17
EMPREGO 0,10 ALIQ. IOF 0,34
SALARIO REAL -0,10 ALIQ. ICM -0,32
TRANSFERENCIAS -0,72 ALIQ. FINSOCIAL -0,26
SUBSIDIOS -0,14
INVESTIMENTO 0,46

A estratégia do crescente endividamento interno do setor
público passou a maturar os seus resultados negativos. No periodo 
1981-88, a variaçao acumulada dos gastos dos setores públicos federal 
e regionais resultou em 5,5% do PIB. Em paralelo, a variaçao 
equivalente das receitas foi de -0,2% do PIB, sinalizando o hiato de 
recursos financiado através do endividamento externo e interno.

Em especial, cabe salientar a importância relativa do 
impacto sobre os gastos totais atribuido aos encargos financeiros. Os 
gastos com salário real variaram cumulativamente, nesse periodo, em 
0,69% do PIB; as despesas com investimentos totalizaram 1,60%, 
enquanto o impacto dos encargos reais com as dividas interna e externa 
foram, respectivamente de 1,93% e de 1,33% do PIB. Nesse quadro, o 
financiamento do desequilibrio orçamentário passou a depender, 
teoricamente, dos condicionantes da demanda do setor privado por 
titulos da divida pública.

0 seguimento desta estratégia de politica econômica 
comprometia, através da remuneração aos rentistas, a capacidade do 
setor público de praticar uma politica fiscal ativa, orientada para o 
crescimento estável no médio prazo. A estrutura e o grau de 
endividamento do setor público exigiram encargos financeiros reais 
progressivamente crescentes, demandando, consequentemente, um esforço 
de arrecadação dificilmente sustentável no longo prazo. Dado o custo 
do endividamento público, ao final da década, seria necessário um
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superávit primário da ordem de 4,2% do PIB, para um resultado fiscal 
equilibrado.

2) AS EMPRESAS ESTATAIS

A passividade das açOes das administrações públicas, no 
periodo indicado na seção anterior, nao se aplica às empresas 
estatais. Essas, por suas caracteristicas de maior flexibilidade na 
gerência de seus recursos, tiveram que seguir diretrizes que, por 
várias oportunidades, implicaram abandonar resultados operacionais 
para poder executá-las. Exemplos desta incompatibilidade de objetivos 
estavam na obtenção de recursos externos, ainda que em condiçOes 
custosas, para apoiar as reservas do pais, ou na aceitaçào de 
reajustes de tarifas e preços de seus bens e serviços 
sistematicamente inferiores à inflação, ou até aos seus próprios 
custos operacionais.

No Quadro VI temos o impacto da politica tarifária, que 
representou uma perda de 7,2% do PIB em suas receitas no periodo 
81-58. - O uso desse instrumento como parte da politica de 
estabilizaçào, dado o impacto desses reajustes na estrutura de custos 
da economia (combustivel, aço, energia elétrica...) e na formaçào dos 
mecanismos de indexação, trouxe alguns resultados positivos em termos 
de controle da inflação até 1986. Os anos de aumento, ou apenas 
estabilização, das tarifas (como 1983 e 1987) foram de brusca 
aceleração inflacionária. Já os demais anos, com a exceção de 1988, 
foram anos de estabilidade na taxa inflacionária ou anos de aplicação 
de congelamentos, nas tentativas frustadas de reduzir a inflação.

Para adequar essa perda de receita, as empresas produtivas 
estatais foram restringidas principalmente na sua capacidade de 
investimento. Essa variável de ajuste foi utilizada até 1984, com 
idêntico propósito ao de reduzir a demanda interna, em especial a 
aquela direcionada às importaçOes. A partir de 1985, implantou-se um 
comportamento de stop and go na inversão pública, devido às alteraçOes 
da politica econômica que se debatia entre priorizar o crescimento
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econômico ou realizar o equilibrio fiscal consistente com a 
estabilização nos preços.

0 controle sobre as empresas atuava também via restrições no 
seu acesso ao crédito interno. As empresas tiveram que continuar 
operando dentro das disponibilidades de seu endividamento externo. 
Como, a partir de 1982, nao existiam novos recursos no mercado 
internacional de crédito para o Brasil, as empresas procuraram as 
fontes multilaterais, as operações de relending, ou utilizaram o 
mecanismo de transferir o pagamento de seus débitos externos ao 
Governo Federal, através das operações com o Banco do Brasil.(?) Essas 
diretrizes de controle tarifário e de investimentos mantiveram o 
déficit destas empresas em cerca 2,15% do PIB, entre 1981 a 1984, 
financiados, além do aporte de recursos externos, por endividamento 
junto a fontes n3o bancárias, como fornecedores.

A nova administração federal em 1985 apresentou como solução 
ao seguimento destas diretrizes de controle, a execução de 
transferências do Tesouro Nacional para capitalizar as empresas, em 
especial por suas dividas externas. Entre -1986._._e 1988̂ , essas
transferências alcançaram 5,3% do PIB. Assim, as empresas reduziam seu 
endividamento, possibilitando que seus retornos operacionais fossem 
suficientes para cobrir seus encargos financeiros e retomassem seus 
investimentos.

No entanto, este processo de capitalizaçSo encontrou as 
empresas com alto nivel de endividamento, salários deprimidos e perdas 
de eficiência frente aos seus custos de operaçao. Como no caso das 
administrações públicas, a partir de 1985 houve uma reversão no 
salário real destas empresas, recuperando totalmente as perdas 
ocorridas na primeira metade da década. Igualmente, as empresas, que 
durante o recessivo subperiodo de 1981 a 1983 atuaram

(7) Este gasto quasi-fiscai chegou a alcançar 5,7% do PIB em 1987
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de forma prô-ciclica, acompanharam o auge do crescimento econômico do 
biênio 1985 e 1986, expandindo suas produções e investimentos. Quando 
o quadro macroeconômico em 1987 se desestabilizou, as empresas 
estatais reverteram seu ritmo de atividade, dentro do quadro geral de 
desaceleração do crescimento.

A capitalizaçSo das empresas estatais nao implicou 
diretamente um maior nivel sustentado de investimento ou melhor 
resultado operacional. Parte dessa disponibilidade foi consumida em 
gastos correntes, inclusive com a elevaçao dos pagamentos de juros 
internos, demonstrando ainda o ônus do endividamento sobre as 
empresas. Em 1988, rompeu-se a promessa básica de manutenção dos 
niveis reais das tarifas, que outra vez foram utilizadas como 
instrumento anti-inflacionário. Ao contrário de anos anteriores, a 
degradaç3o do setor público era cada vez mais evidente, acelerando as 
expectativas inflacionárias.

Encerrou-se o periodo estudado com as empresas estatais 
gerando receitas em seu menor nivel, (em 1981, essas receitas 
alcançaram 13,6% do PIB —e em 1988, --foram rie J.2,J7%), n m  _nivel de 
investimento 40% inferior ao inicial, e com gastos correntes, 
exclusive juros, representando 80% do total em 1988, (inferior a 70% 
em 1980).

No entanto, esses resultados nao implicaram uma solução ou 
lima adequaçao definitiva das empresas estatais, mesmo com a eliminação 
de seu déficit. Ao transferir suas dividas ao Tesouro Nacional, a 
incapacidade deste em frente aos novos compromissos, como descrito na 
seçao anterior, acentuava a instabilidade macroeconômica, via 
aceleraçao dos preços, das taxas de juros reais, e da estagnaçao do 
crescimento. Cabe destacar também que, como as empresas nao geraram 
substanciais superávits operacionais, a correção monetária sobre seu 
passivo corroeu o patrimônio liquido dessas empresas. N3o é 
surpreendente que, ao se analisar uma solução patrimonial via 
privatizações, a geraçao de novos recursos para o setor público acha- 
se abaixo das expectativas.
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QUADRO VI
EMPRESAS ESTATAIS I  PRINCIPAIS FATORES DE VARIAÇAO DE RECEITAS E OASTOS

(1981-1988)

(% do PIB)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

RECEITA
PREÇOS INTERNOS 0,29 -1,08 0,03 -0,44 -2,41 -2,32 0 -1,23
TRANSF. TESOURO 0,39 -0,30 -0,27 0,02 0,07 0,41 1,33 -0,65

GASTOS
INVESTIMENTOS 0,66 -0,84 -0,99 -0,37 0,02 -0,42 0,34 -0,22
SALARIO REAL 0,16 0,04 -0,32 -0,26 0,24 0,14 0,34 Ort01

EMPREGO -0,05 0,04 -0,03 0,06 0,04 0,06 0,02 -0,09
TAXA DE JUROS INTERNA 0,04 -0,06 -0,01 -0,08 0,07 -0,12 0,70 0,29
DIVIDA INTERNA -0,01 0,01 0,06 0,00 0,05 0,10 0,01 -0,20
DIVIDA EXTERNA 0,14 0,12 0,11 0,14 0,15 -0,07 -0,05 -0,05
TAXA DE JUROS EXTERNA 0,04 0,31 -0,20 0,27 -0,06 -0,36 0,10 -0,13
COMPRA DE INSUMOS 0,44 0,42 0,43 0,24 0,14 1,14 -0,60 -0,51

3) OS GASTOS QUASI-FISCAIS DO BANCO CENTRAI^8)

A politica fiscal brasileira utilizou de mecanismos quasi- 
fiscais junto ao Banco Central para viabilizar vários dispêndios. 
Estes mecanismos eram os componentes do "orçamento monetário", em 
especial a conta movimento do Banco do Brasil.

Por esses mecanismos, o setor público assumia parte do ônus 
do setor privado pelo ajuste das contas externas, provendo subsidios 
financeiros a vários setores como agricultura, exportação e energia. 
Também foi através deste instrumento que se efetuou as operações 
intra-setor público (das empresas estatais ao Tesouro Nacional) para a 
transferência do passivo externo destas empresas.

(8) Para maior detalhe sobre a composição destes gastos veja "O 
déficit quasi-fiscal brasileiro na década de 80", de Bernardino H. 
Queiroz e Márcia Nabáo, mimeo., 1990.



O Quadro VII apresenta a evolução no periodo 1980-88 dos 
gastos quasi-fiscais. Observa-se a sua crescente expansao, em especial 
das operações de empréstimo ponte. Cabe destacar, que estes 
empréstimos nao sao considerados pelo cálculo do déficit público, pois 
nao alteram a posição devedora liquida frente ao setor privado. No 
entanto, refletem o espaço aberto às empresas estatais para recuperar 
seus niveis de dispêndios correntes e, principalmente, de capital. 
Quanto aos fundos setoriais e as operações do Banco do Brasil, o seu 
menor impacto a partir de 1985 deve-se a reduçào no subsidio 
financeiro e sua gradual transferência para o orçamento fiscal da 
UniSo.

4) INSTABILIDADE MACROECONOMICA E POLITICA FISCAL: REVISÃO CONCEITUAL

Das seções anteriores, fica destacada a passividade da 
politica fiscal, com exceção de 1983. Nao houve capacidade para 
adaptar a estrutura da receita tributária ou para controlar os gastos 
públicos, dentro dos condicionantes econômicos e sociais. 
Principalmente, nao foi estipulada uma capacidade de pagamento do 
setor público aos seus credores internos e externos. Agrega-se uma 
politica monetária oscilante, para alcançar o grave entorno 
macroeconômico de estagnaçao do produto e um processo 
hiperinf lacionário.

Nesta seçao, apresentam-se algumas observações sobre os 
critérios e instrumentos de politica econômica que melhor descrevem a 
trajetória dos desequilibrios macroeconômicos do periodo estudado. O 
principal ponto a indagar refere-se ao papel da politica fiscal sobre 
a aceleraçao da inflaçao na década.

0 Gráfico 1 apresenta a evolução da inflaçao, utilizando 
como indicador o deflator implícito do PIB, e dos déficit públicos no 
conceitos operacional e nominal, segundo cálculo do Banco Central. No 
periodo 1981 a 1984, enquanto o déficit operacional caia em mais da 
metade, a inflaçao continuava a sua progressão, ao duplicar a taxa



QUADRO VII

BANCO CENTRAL : GASTOS QUASI-FISCAL

I FUNDOS E PROGRAMAS

I 1982 I 1983 I 1984 | 1985 | 1986 | 1987 1988

0.49 0.85 0.72 0.28 (0.06)I 0.90 ,. a>

|OPER.BANCO B R A S IL  b>

I—.....................
0.74 1.25 1.86 (0.14)|

 I-
2.88 I

0.81

5.70

( 0 . 21 )

I EKPR EST. EMP. E S T . C> 0.86 2.10 3.84

0.42

6.40

 I-
1.52 I 

4.20 I

I OUTRAS CONTAS

I TOTAL

0.03

0.49 I 2.45 I 4.10

0.20 

7.61 I (0.21)

a>TRANSFER!DO PARA O ORÇAMENTO GERAL ..DA UNIAO.
t»OPERACOES DE SUPRIMENTO AO BANCO DO BRASIL VIA CONTA MOVIMENTO ATE JAN./86 E TRANSFEREN
CIAS ESPECIFICAS POSTERIORES. NAO INCLUI "OPERACOES ESPECIAIS" EM 1987 DEVIDO A NAO IDENTI- 
FICACAO CORRETA DAS OPERACOES.
c>£MPREST 1 MOS PONTE PARA PAGAMENTOS DE DIVIDA EXTERNA.



27

anual, de 108% para 215% no periodo. Essa relaçao fundamentou várias 
análises, naquele momento, ao apontar os fatores de indexação como 
mecanismos de rigidez à queda da taxa inflacionária, dado que o setor 
público encontrava-se próximo ao equilibrio, no conceito operacional. 
Consistente com esta análise, a politica fiscal foi relegada, em 
especial nos seus instrumentos de arrecadaçao e no controle dos 
gastos.

A partir de 1985, já se observa alguma relaçao positiva 
entre o déficit operacional e a inflaçao. Porém, a dimensão da 
aceleraçao inflacionária é superior aos incrementos no déficit 
público. Também, observa-se o nao-esperado resultado de 1988, quando o 
déficit cai e a inflaçao sobe.

As teoria econômicas tradicionais enfatizam o papel do 
déficit público como um dos principais determinantes do excesso de 
demanda, gerando o hiato inflacionário. O financiamento deste déficit, 
via emissão de moeda,refletiria sobre o nivel de preços. Portanto, a 
existência de um mercado de capitais, no qual o Estado colocasse seus 
titulos de divida, permitiria a obtenção de recursos n3o- 
inflacionários do setor privado. Igualmente, o acesso à poupança 
externa, via empréstimos de médio-longo prazo, retiraria as pressOes 
do Tesouro sobre o Banco Central.

Todo este raciocinio é apresentado em fluxos correntes, ou 
nominais. A utilização de mecanismos de indexação em titulos públicos 
trouxe ao debate o impacto desse mecanismo sobre o comportamento dos 
detentores de titulos. Concluiu-se que a correção monetária do 
principal destes titulos representava a reposição do valor real do 
capital emprestado, ou seja, seria correspondente ao pagamento de uma 
amortizaçao. Esta indexação também se apresentava na forma da taxa de 
juros nominal. Portanto, em termos de avaliaçao do impacto desse 
serviço nominal das dividas no déficit público, estabeleceu-se que a 
mensuraçao deveria considerar somente os juros reais das operaçües da 
divida interna, criando o conceito operacional do déficit público. Do 
raciocinio simples da teoria tradicional de causalidade entre o 
déficit público (via a expansao monetária) e a mudança no nivel



GRAFICO 1 
1981 -  1989

INFLAÇAO (%) DEFIC IT  (em % do PIB)

In f laç ã o   D é f ic i t  O p e rac io n a l  D é f ic i t  N om ina l
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preços, as análises da divida pública indexada apresentam uma lógica 
circular onde o déficit nominal volta a se incrementar pelo processo 
inflacionário. Em outros termos, é o déficit nominal que determina a 
monetizaçflo da economia, sendo o resultante excesso de liquidez 
corrigido pela elevaçao no nivel de preços.

0 financiamento deste déficit público nominal se daria, nao
somente nos eventuais resultados primários e nas colocaçOes de novos 
títulos, mas principalmente, através da renovação dos títulos 
vencidos. A aceleraçao inflacionária ao longo da década de 80 exigiu 
que esta rolagem representasse uma significativa parcela da receita 
total do Tesouro, dado que a arrecadaçao tributária se tornava cada 
vez mais insuficientes para cumprir os compromissos financeiros 
nominais. (Veja Quadro VIII).

Enquanto a capacidade de pagamento nominal do setor público
se deteriorava continuamente, seu endividamento real apresentou
seguido e substancial crescimento. Esta aparente contradição por parte 
dos tomadores dos títulos públicos indexados resultava do abandono da 
moeda pelo seu alto custo de retenção, dado o elevado nivel da 
inflaçao. Para viabilizar esta atratividade dos títulos, incrementou- 
se a remuneração real (o maior risco exigia este comportamento), 
reduziu-se o prazo de maturidade e, por último, garantiu-se a 
recompra, via operaçOes do Banco Central, dando plena liquidez sem 
maior penalidade. Estabeleceu-se, portanto, a denominada "moeda 
indexada", que foi ampliando suas funçOes, de reserva de valor a 
unidade de conta para contratos.

Enquanto se alteravam os conceitos de mensuraçao do déficit 
público e seu impacto sobre a inflaçao, a politica monetária continuou 
utilizando os conceitos tradicionais para sua atuaçao. As tentativas 
de controlar os meios de pagamentos (M^), dentro do processo de 
substituição de moeda por posiçOes indexadas, elevando a taxa de juros 
real, fortaleciam ainda mais a remuneração da moeda indexada. Essa 
politica monetária restritiva aplicada sobre Ml (a moeda de transaçao) 
passou a apresentar, ao longo do tempo, uma menor capacidade de conter 
a demanda agregada, porquanto os prazos dos titulos públicos foram 
sendo reduzidos, até alcançarem o giro diário. Portanto, esse 
processo, ao possibilitar ao Governo o financiamento total de suas
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dividas, correspondeu a uma perda no grau de controle da liquidez da 
economia.

QUADRO VIII

BRASIL: INDICADORES DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO SETOR PUBLICO

1 9 B 1 - 1 9 B 9

RECEITA NOMINAL/GASTO NOMINAL DIV. FED. PODER PUBLICO 
IEAL (1980=100)

RECEITA FEDERAL/ 
DIV.FED.PUBLICA 

em poder do público

RECEITA FEDERAL/ 
JUROS NOMINAL

GOV.FED. GOV.EST. EMP.EST.

1981 0,68 0,63 0,73 123,5 1,73 3,57

1982 0,65 0,57 0,70 154,4 1,36 2,00

1983 0,69 o, 5e 0,58 133,2 1,63 1,66

1984 0,56 0,58 0,61 152,0 1,41 1,06

1985 0,48 0,55 0,55 260,7 0,92 1,16

1986 0,67 0,77 0,79 251,9 1,13 1,92

1987 0,43 0,51 0,62 281,7 1,03 0,75

1988 0,54 0,37 0,36 341,9 0,85 1,15

1989 0,30 0,32 ... 356,0 0,77 0,49

PONTE: CEPAL: "0 DEFICIT DO SETOR PUBLICO E A POLITICA FISCAL N0 BRASIL, 1980-88" e BACEN.

A crescente participação dos titulos públicos na carteira de 
ativos do setor privado gera um desequilibrio alocativo, frente à 
elevaçao do risco de inadimplência. Portanto, o tomador, ao
diversificar sua posição, voltaria ao mercado de bens ou aos mercados 
de ativos especulativos. No caso brasileiro, agregar-se-iam os efeitos
de curto prazo dos planos de estabilização ao longo da década, com
congelamento de preços que ensejavam a troca especulativa de posição. 
Mesmo quando ofereciam maior juros reais nestes periodos, a politica 
monetária reforçava o efeito riqueza e agravava a capacidade de
pagamento do setor público, estimulando a expansfio da demanda.
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Cabe apontar que nâo existiu uma diminuição no estoque real 
de titulos nessa diversificação de posiçOes. A velocidade renda do 
total de ativos financeiros (M4), sofreu apenas pequenas variaçOes no 
periodo (de 4 a 3.4). A velocidade de transaçOes foi que se
incrementou, dinamizando os preços dos bens.(9)

Nesse cenário, deve-se enfatizar que a administração da
politica fiscal ao longo da década gerou o crescente endividamento do 
setor público provocando pressOes financeiras de instabilidade 
macroeconômica, retratada no caminho inflacionário experimentado. À 
natureza da instabilidade, conforme descrita acima, passa 
fundamentalmente pelos condicionantes da demanda por titulos públicos.

0 conceito operacional das contas públicas atentou 
essencialmente para o efeito riqueza como vetor de desestabilizaçao da 
inflaçao. Implicitamente, admite que os juros nominais devidos pelo 
Governo, e sistematicamente rolados, porque nao podem ser pagos, nao 
fazem parte das expectativas de realizaçao do setor privado. Se o 
pagamento dos juros nominais, a exemplo de qualquer operaçao 
financeira, é um fator determinante na formaçao de portfolio, o
conceito de ajustamento fiscal baseado no critério operacional é
insuficiente para produzir o quadro macroeconômico de estabilidade 
numa economia onde o contencioso do setor público é uma permanente 
ameaça de perdas ao setor privado.

(9) Tentativas de medir o giro diário dos ativos financeiros de curto 
prazo nao obtiveram sucesso. O controle diário é restrito a cada 
instituição financeira, sendo registrado, ao final do dia, somente 
o resultado liquido das operaçOes.



CONCLUSÃO

A superação da restrição externa provocou a efetivação da 
restrição fiscal sobre a economia brasileira, especialmente, a partir 
de 1984. A consecução deste quadro deveu-se à condução inconsistente 
da política fiscal, que nâo transferiu totalmente ao setor privado os 
custos do ajustamento forçado, relativo ao setor externo, com objetivo 
básico de evitar o cenário recessivo ao nivel do produto interno 
bruto. 0 limite desta trajetória de política econômica foi sinalizado 
pela incapacidade do setor público de manter os financiamentos dos 
seus déficits, com taxas de juros e prazos compatíveis com a 
estabilidade macroeconômica.

A política econômica nâo foi capaz de entender os gargalos 
resultantes da sua própria condução, o que deveria ensejar decisOes 
fortes de reordenamento das medidas assumidas. Nâo se percebeu que os 
títulos da divida pública federal, pelas características de prazo e 
liquidez, foram sendo transformados em quasi-moeda de maneira 
endógena, via indexação e encurtamento dos prazos. Da mesma forma, o 
entendimento sobre a característica fiscal dos pagamentos da divida 
externa (em sua maioria de natureza pública) era substituido, nas 
propostas de acordos com os credores, pela visao estritamente de 
balanço de pagamentos.

No mesmo sentido, embora teoricamente mais complexo, a meta 
de ajustamento fiscal utilizando o conceito operacional merece 
cuidados analíticos. Deve-se avaliar a efetiva importância dessa 
medida de déficit como determinante da estabilidade da demanda por 
títulos públicos. A experiência recente da política fiscal brasileira 
concedeu destaque à divida do setor público (em especial à divida 
mobiliária interna) como fator de instabilidade macroeconômica. Como a 
relação de causalidade entre o serviço nominal desta divida e inflação 
tornou-se indefinida e circular, a questão emergente é se a 
factibilidade do ajuste macroeconômico, especialmente dado sua 
magnitude, poderá limitar-se somente aos fluxos fiscais ou, em 
contraposição, a uma reforma patrimonial de cunho fiscal.
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ANEXO 1
EVOLUÇÃO DA OTN, IGP-DI E DEFLATOR IMPLICITO

1980-84

( % )

VARIAÇAO ACUM. NO ANO v a r i a ç a o MEDIA NO ANO
OTN IGP-DI OTN IGP-DI DEFLATOR IMPLICITO

1980 50,8 110,2 54,0 100,2 90,4
1981 95,6 95,2 73,3 109,9 107,9
1982 97,8 99,7 93,1 95,4 105,6
1983 156,6 211,0 131,1 154,5 141,3
1984 215,3 223,8 194,4 220,6 215,2

4
FONTE: FGV, IBGE e BACEN.



ANEXO 2

Evolucao Politica Monetaria 1980-89 (Saldos Medios)

Base M1 M2 M4

Ano Real %PIB Real XPIB Real %PIB Real %PIB

1980 100 3.4 100 8.75 100 12.96 100 23.25
1981 85.77 2.8 96.15 7.3 93.98 12.74 96.63 23.5
1982 86.85 2.56 80.98 6.5 98.40 13.26 106.97 25.86
1983 50.21 2.12 51.45 5.16 80.20 11.2 101.11 25.33
1984 56.46 1.63 47.96 3.79 77.90 10.35 106.98 25.5
1985 60.20 1.56 57.86 3.73 115.17 14.13 134.03 29.5
1986 143.55 3.22 142.65 8.2 153.75 17.53 154.83 31.67
1987 78.33 2.19 62.90 4.62 133.48 14.69 148.1 29.24
1988 49.74 1.39 37.14 2.76 136.15 14.98 151.23 29.85
1989 49.07 1.37 30.10- 2.46 149.15 15.84 154.01 29.34

Fonte: BACEN Relatorio 1989.


