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1 -  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Aos poucos a desilusão dos defensores do impeachement fica cada vez mais evidente na 
medida em que novas revelações mostram o equívoco nas avaliações por eles   feitas acerca do   
processo de mudança em curso no país. 

A nova equipe econômica, elogiada  pela grande parcela dos apoiadores do impeachment, 
apresentou o mesmo diagnóstico, consensual hoje no país, e já mencionado à época governo 
Dilma Rousseff. A grande jogada política foi feita em relação às contas públicas ao  superestimar o 
déficit governamental com os objetivos de: primeiro alcançar um resultado real menor colocando-
o com mérito de “novo governo” e, num segundo momento,  evitar ,a necessidade do uso do 
artifício por eles combatidos,  que é a necessidade do uso do que denominaram “pedaladas 
fiscais”. 

Analisamos também os retrocessos do governo interino na área dos direito sociais e 
acompanhamos a evolução da Balança Comercial nos meses de Abril e Maio. 

 
 

2 – NOVA EQUIPE ECONÔMICA NÃO APRESENTA NOVIDADES 
Prof. Flávio Riani 

 
 Aqueles que esperavam, ilusoriamente, novidades da nova equipe econômica do governo 
em exercício devem estar decepcionados na medida em que os pontos até agora mencionados 
foram os mesmos levantados e divulgados em diversas ocasiões ainda pela equipe da presidenta 
Dilma Rousseff. 
 Os pontos destacados pela nova equipe “Meireles” representam uma “cópia” dos pontos 
que já haviam sido mencionados inicialmente pelo  ex-Ministro  Joaquim Levy e mais 
recentemente pelo ex-Ministro  Nelson Barbosa, com propostas de ajustes não aprovadas pelo 
Congresso Nacional . 

Basicamente eles englobam a necessidade de buscas para diminuição no ritmo de 
crescimento dos gastos públicos ajustando-os à  capacidade de obtenção  de receitas, com a 
diferença de buscarem  também  formas para  desvincular  parcelas de gastos obrigatórios com 
perdas significativas para as áreas da educação e da saúde e os demais programas sociais em 
curso. 



 

 

Do ponto de vista da dívida pública nada está sendo proposto em relação aos 
contratos existentes ou mesmo em possibilidades de diminuição das taxas de juros que 
alivie seus encargos. A ideia central é buscar o ajuste fiscal a qualquer custo  que resulte 
em pagamentos dos encargos da dívida independentemente dos efeitos que as medidas 
tomadas possam  provocar para os diversos segmentos da sociedade. 

Provavelmente as sugestões para soluções também serão praticamente as mesmas 
apresentadas pelo governo Dilma logo após a posse do segundo mandato e que o 
Congresso Nacional não aprovou e, ainda fez pior, aprovando “pautas bombas” que na 
realidade  agravaram ainda mais a situação das finanças públicas. 

 
Em relação ao comportamento dos gastos públicos algumas reflexões mais 

apropriadas são necessárias para avaliar com mais propriedade o seu comportamento. 
Através dos dados apresentados a seguir perceber-se-á que a trajetória dos gastos 

públicos em relação ao PIB permaneceu praticamente constante ao longo dos últimos 
anos até 2013. Em 2014 e 2015, os gastos apresentaram elevações decorrentes de seus 
aumentos com a previdência e com os subsídios. Tal fato, acompanhado da diminuição do 
PIB, com impactos negativos na arrecadação tributária contribuíram para a elevação na 
relação despesas primárias /PIB a um patamar ligeiramente superior à média dos períodos 
anteriores, como  destacado na tabela 1. 

No desenvolvimento dessa hipótese serão utilizadas algumas informações 
retiradas do trabalho de Gobetti e Almeida1 que desenvolvem uma radiografia do gasto 
público federal primário  entre 2001 e 2015. 
 
Tabela 1 - Despesas primárias do governo central ( 2002 - 2015)

% do PIB

Especificação 

Itens selecionados 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Transferências Federais 3,7 3,5 3,5 3,9 3,8 3,9 4,3 3,8 3,6 3,9 3,8 3,6 3,7 3,6

Pessoal e Encargos 4,7 4,9 4,3 4,3 4,5 4,3 4,3 4,7 4,4 4,2 3,9 3,8 3,9 4,0

Previdência e Assistência 6,5 6,7 7,0 7,2 7,7 8,0 7,8 8,1 8,0 7,8 8,0 8,2 8,5 8,9

Subsídios 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 1,0

Custeio 3,0 3,2 2,8 3,0 3,0 3,1 3,0 3,1 3,2 3,1 3,3 3,3 3,5 3,6

Benefícios Fiscais 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5

Investimentos 0,8 0,8 0,3 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 0,9 0,9 1,0 0,6

Total 19,2 19,2 18,5 20,0 20,0 20,0 20,5 20,3 21,0 20,5 20,5 20,6 21,4 22,3

Fonte: Texto para discussão 2191, Ipea

Anos

 
 
Através do gráfico 1 percebe-se com clareza que os gastos públicos em relação ao 

PIB elevaram-se em pouco mais de 1% entre 2002 e 2013. 
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Em 2014 e 2015 ocorrou uma forte elevação no volume dos gastos decorrentes 

dos aumentos com a Previdência e Assistência e com os Subsídios. 
Os impactos desses fatores sobre o crescimento total dos gastos podem ser 

melhores visualizados através da tabela 2. 
Os dados da referida tabela mostram que as variações dos gastos com a 

Previdência e Assitência e com os Subsídios foram sinficativamente maiores tanto no 
período compreendido entre 2015/2002 quanto 2015/2013. 

Vale a pena ressaltar que, diferentemente do que se propaga, os gastos com 
pessoal em relação ao PIB diminuíram 0,7%  entre 2015 e 2002. Tal diminuição teria sido 
ainda maior se não fosse a elevação de 0,2%  ocorrida nos dois últimos anos. 

Ressalte-se ainda o fato de que os indicadores estão calculados com base no PIB 
cujas taxas de crescimento real foram, na média,  negativas nesses dois últimos anos. 

 
Tabela 2 - Variações na relações gastos/PIB

Brasil  Governo Federal  %

Especificação 2015/2002 2015/2013

Transferências Federais -0,1 0,0

Pessoal e Encargos -0,7 0,2

Previdência e Assistência 2,4 0,7

Subsídios 0,7 0,8

Custeio 0,6 0,1

Benefícios Fiscais 0,5 0,0

Investimentos -0,2 -0,4

Total 3,1 0,9

Fonte: Dados básicos Texto para discussão 2191, Ipea

Variações

 
1 – Gobetti S.W. e Almeida V.L, Uma radiografia do gasto público federal entre 2001 e 2015, Texto para discussão 2191, 

IPEA, R.Janeiro  abril/2016 



 

 

 
 
Os dados aqui mencionados permitem fazer uma reflexão sobre alguns pontos 

importantes em pauta na discussão sobre as finanças públicas e o ajuste fiscal. 
Inicialmente eles desmetem a ideia básica de que tem havido elevações 

descontroladas nos gastos do governo com pessoal e encargos. Na comparação com o PIB 
tem-se em 2015 um percentual de 4% ante 4,7% observado em 2002.  

Fica também evidente que a grande pressão pela elevação dos gastos é oriunda 
dos benefícios da previdência e assistência cujos dados em relação ao PIB mostram uma 
elevação de 6,5% para 8,9% no período analisado.  

Diga-se de passagem, que esse é um ponto de gasto obrigatório sobre o qual o 
governo não tem como alterar em função da legislação vigente. Ressalte-se, portanto, que 
esse é um problema já apresentado há tempos, tanto no governo Dilma quanto mais 
enfaticamente pela nova equipe econômica do governo interino. Vale a pena lembrar que 
propostas de alterações nessa área deveriam envolver dois outros pontos não levantados 
nas novas propostas: melhoria no controle da arrecadação dos recursos devidos ao INSS 
pelas empresas e a necessidade de retirar dos outros poderes ( Legislativo e Judiciário) os 
diversos privilégios remuneratórios tanto dos agentes na ativa quanto, principalmente dos 
inativos ( a aposentadoria nesses poderes é uma afronta às dos demais agentes públicos, 
principalmente do executivo). 

O terceiro ponto refere-se aos subsídios que precisam efetivamente passar por um 
processo de avaliação para ver a eficácia dos concedidos até agora e estabelecer uma 
política mais realista para o futuro. 

Quanto aos gastos com custeio, o problema central talvez não seja sua diminuição, 
mas sim a busca de eficiência. Os recursos precisam ser alocados de forma mais eficientes 
em áreas como saúde, educação e seguraça que na realidade precisam de mais recursos 
ainda do que os atualmente a elas destinados. Assim, a questão do custeio não é busca de 
redução e sim de uso de forma mais racional em função das demandas existentes. 
 
2.1 – A QUESTÃO DO NOVO DÉFICIT 
 
 Uma grande parte dos analistas de finanças públicas no Brasil e no exterior 
questiona o novo valor do déficit de R$ 170,0 bilhões apresentado pela equipe do novo 
ministro da fazenda Henrique Meireles. 
 As agências de riscos Fitch, Standard & Poor’s e a Moody’s, tão reverenciadas por  
analistas econômicos, projetam respectivamente déficits primários nominais de R$ 98,8 
bilhões, R$ 80,7 bilhões e US$ 16,8 bilhões ( não revelam projeções em reais). 
 Na realidade o novo governo, dentro das políticas anti-sociais programadas com as 
retiradas de diversos benefícios conquistados pela parcela mais pobre da sociedade, 
alguns deles oriundos da Constituição de 1988, fez claramente um superestimação do 
valor do déficit com algumas  intenções muitos evidentes: 
 - a primeira coloca-se um valor superestimado para o déficit, sabendo-se que o 
valor projetado é muito menor, mas que poderá gerar frutos políticos futuros no 



 

 

 

momento de sua apuração, colocando o resultado como um esforço realizado pelo 
governo na busca do controle fiscal; 
 - com um déficit superestimado não há riscos de que o governo Temer use os 
mesmos recursos utilizados pela Presidenta Dilma Rousseff, que era aceito pelo Tribunal 
de Contas e depois mudado e usado erroneamente como argumento para o 
impeachment, que são as pedaladas fiscais; 
 - procura-se dar uma visão mais catastrófica possível, sem mexer em nada nas 
possibilidades de elevação de receitas, para ter argumentos que sustentem as 
necessidades de cortes de gastos, sobretudo aqueles relacionados a conquistas sociais 
importantes: previdência, reajustes reais de salários, desvinculação de reajustes a 
inflação, diminuição de gastos com saúde, educação, minha casa minha vida, etc.; 
 
 - Não há qualquer proposta efetiva do governo em mexer em gastos que não 
sejam os primários, com o explícito objetivo de esforçar-se o máximo para não buscar 
alternativas mais apropriadas de refinanciamento das dívidas e do absurdo que se paga 
com juros; 
 
 - Não existe nenhuma proposta efetiva de gastos do governo que limite as 
vantagens e mordominas remuneratórias existentes no Legislativo e no Judiciário, tantos 
para os ativos quanto para os inativos; 
 
 - Não foi apresentada nenhuma alternativa ou proposta para elevação de receitas 
com a clara intenção de primeiro fazer os cortes através dos benefícios e depois buscar 
novas fontes de capitação de recursos. 
 
 O quadro político que se configurou mais claramente após o afastamento da 
Presidenta Dilma Rousseff demonstra, de forma cada vez mais contundente, dois 
objetivos básicos: atender a solicitação das classes dominantes no país através da redução 
dos benefícios sociais conquistados, inclusive com leis trabalhistas mais flexíveis e, armar 
uma estrutura política tal que se consiga aos poucos ir minando a apuração da corrupção, 
residente no coração do comando político nacional. 

3- PANORAMA DA CONJUNTURA ATUAL  

Prof. Ricardo F. Rabelo 

 A análise econômica do atual período exige uma abordagem ampla, envolvendo 

aspectos não apenas econômicos, na medida em que a implantação do governo interino 

importou em mudanças no ambiente macroeconômico e político mais geral. 

3.1. A POLÍTICA ECONÔMICA DO GOVERNO INTERINO 

 Sem nenhuma legitimidade e baseado em uma maioria parlamentar circunstancial, 
o atual governo que ocupa o Palácio do Planalto tem adotado uma política econômica que 
pretende repetir, em dose dupla, o assalto às finanças públicas e ao patrimônio da nação 
brasileira  anteriormente feito pelos governos de Fernando Henrique Cardoso. Agora, no 



 

 

 

entanto, não se garante nenhum resultado desse projeto, nem mesmo a estabilidade 
econômica e redução da inflação. Ao contrário, o governo aparece comprometido a 
mergulhar o país que há de mais retrógrado, não apenas em questões econômicas, mas 
em todos aspectos da vida social, cultural e científica. O governo tem merecido a repulsa 
de todos órgãos da imprensa internacional importantes  e da comunidade acadêmica e 
científica internacional, que acaba de impedir a participação de FHC em importante 
Congresso nos EUA. 

 Complementando a análise feita pelo prof. Riani percebe-se que se instaurou em 
Brasília o império da chamada austeridade fiscal permeada pelo ardil político da busca de 
efeitos mais mediáticos que propriamente econômicos. O pacote de medidas anunciado 
para redução dos gastos públicos envolve a redução do número de ministérios, de 32 para 
25, e o anunciado corte de 4000 cargos comissionados, cuja efetividade deve ficar no 
âmbito da insignificância. O governo, por outro lado,  não se compromete com medidas 
efetivas que poderiam enfrentar realmente o déficit fiscal como a redução da sonegação 
ou cobrança da dívida ativa da União, que em setembro de 2015 já era de R$ 1,5 trilhão, 
50 vezes o rombo previsto no orçamento. A interina equipe econômica parece admitir a 
volta da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), e  estuda a 
possibilidade de elevar a alíquota da Cide, imposto que incide sobre os combustíveis. É 
provável que qualquer medida impopular seja guardada  para ser anunciada  se  o governo 
se confirmar pela via do golpe. Desde logo, uma ampla reforma tributária não consta dos 
projetos anunciados do governo interino. 

 A estratégia do governo é claramente fazer com que a maioria da população pague 
os custos da crise, ficando os 1% representados no Planalto sem perigo de "pagar o pato". 
De acordo com reportagem da revista Carta Capital,  Governo Interino não se 
compromete com Taxação de Heranças e Doações, medida importante para reverter o 
atual quadro da estrutura tributária brasileira, na qual a taxação do patrimônio se limita a 
cerca de 1% do total d carga tributária. 

 Pelo projeto do IR encaminhado ao Congresso pelo Governo Dilma , seriam 
taxados heranças e adiantamentos para herdeiros quando o valor for superior a 5 milhões 
de reais. Desta quantia até 10 milhões, a alíquota seria de 15%. De 10 milhões a 20 
milhões, de 20%. Acima de 20 milhões, de 25%.Se este modelo entrasse em vigor, o 
governo afastado calculava uma arrecadação anual de 1 bilhão de reais. 

No caso das doações, a tributação incidiria sobre valores maiores do que 1 milhão 
de reais. Seriam cobrados 15% para quantias até 2 milhões, 20% em doações até 3 
milhões e, daí em diante, 25%. A estimativa de arrecadação aqui é de 490 milhões anuais. 

 Prosseguindo na sua reportagem, a revista mostra que no imposto de renda 2014, 
ano base 2013, a Receita Federal registrou 6,5 mil contribuintes com doações e heranças 
em valores superiores a 1 milhão de reais, um universo relativamente pequeno, frente ao 
total de cerca de 26 milhões de declarações entregues. O objetivo do projeto é tornar o 



 

 

sistema tributário brasileiro menos regressivo, isto é, onde paga mais imposto os que 
possuem menor renda. 

 O que o governo interino pretende, ao contrário, é penalizar mais os aposentados, 
cuja ampla maioria é composta pelos que recebem um salário mínimo. Para mostrar que 
pretende transformar a previdência em um problema meramente fiscal, o governo a 
desvinculou do Ministério do Trabalho e vinculou ao Ministério da  Fazenda. Pretende 
implantar a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres,   acabar  com a vinculação 
ao salário mínimo na correção das aposentadorias assim como romper com a própria 
fórmula de reajuste anual do mínimo. Como concordam todos analistas da questão, a 
fórmula é uma forma de propiciar a distribuição de renda, onde o valor do salário mínimo 
é atualizado pela inflação do ano anterior e pelo crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) de dois anos antes. A fórmula já está em vigor há pelo menos dez anos e deveria 
valer até 2019, mas o governo interino anuncia mudanças. 

3.2 A CONTRA- REFORMA TRABALHISTA  

 O governo interino parece estar disposto a acabar com a fraca proteção social para 
os assalariados representada pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Uma verdadeira 
operação Lava-Jato em que os punidos são aqueles que contribuem decididamente para a 
construção da riqueza nacional, ficando impunes os verdadeiros corruptos do sistema de 
capitalismo selvagem que querem implantar. Começa pela aprovação imediata da 
ampliação da terceirização  (PL 4330/04 e PLS 87/10) em que se  permite que todos os 
setores das empresas sejam terceirizados. Mas vai além. De acordo com o jornal Valor 
Econômico, o deputado federal Roberto Brant, um dos elaboradores do documento "Uma 
ponte para o futuro", divulgado pela Fundação Ulysses Guimarães do PMDB, quer não 
apenas a terceirização ilimitada, advogando a proposta de autonomia total às negociações 
entre patrões e empregados, tornando o "negociado" acima das leis trabalhistas. Não se 
trata, evidentemente, de estabelecer uma negociação real, mas de suprimir direitos 
garantidos constitucionalmente como férias, 13o. salário, horário de almoço, etc.  

Com a atual estrutura sindical, em que não há acordo coletivo de trabalho e os 
sindicatos sofrem pesadas multas pela justiça trabalhista quando pretendem incluir a 
greve como parte da negociação, o resultado dessa mudança, considerando ainda o atual 
período de elevação do nível de desemprego. Os economistas ortodoxos defendem a 
reforma alegando que o objetivo é aumentar a produtividade da economia. Sabe-se, no 
entanto, que um real aumento de produtividade se dá através de avanços tecnológicos, 
obtidos à custa de incentivo à pesquisa científica , e melhoria substancia da infraestrutura, 
ambos com necessária intervenção do Estado, e não através da redução do valor efetivo 
pago ao assalariado. O resultado dessa aparentemente sábia construção teórica é a 
ampliação da concentração de renda e a queda do nível de atividade econômica, 
redundando em novos problemas fiscais advindos da queda da arrecadação. 

 



 

 

3.3 A DEMOLIÇÃO DO PATRIMÔNIO NACIONAL  

 O Governo Interino pretende retomar a destruição do patrimônio nacional iniciada 
pelo Governo Collor e completada pelo Governo FHC. Ambos projetos de privatização 
resguardavam, no entanto, setores considerados estratégicos pelo Estado brasileiro, como 
a Petrobrás, os Bancos Públicos, etc. Deseja-se agora a política de terra arrasada. O 
governo interino pretende fazer a transferência para o setor privado de tudo o que for 
possível em matéria de infraestrutura. Segundo o documento "A Travessia Social" que  
trata da "regeneração do Estado", o governo interino pretende fundar um "novo modelo "  
de relações com o setor privado, alterando também a atual lei de concessões. 

 De acordo com o texto, deve-se fazer um "novo começo" nas relações do Estado 
com as empresas privadas, uma verdadeira reengenharia com o objetivo de "reduzir ao 
máximo as margens para a transgressão e o ilícito". Como se um governo com as 
caraterísticas do interino, formado por ministros investigados por todas formas de 
corrupção queira ou possa desempenhar tal tarefa. 

3.4 Trajetória recente da Conjuntura Económica 

 A Balança Comercial de Abril 

 As exportações brasileiras ultrapassaram as importações, tendo como resultado o 
superávit da balança comercial brasileira de US$ 4,86 bilhões em abril deste ano  Segundo  
o MDIC. Essa evolução do saldo positivo da balança comercial em abril está vinculada, 
principalmente, com a expressiva  queda das importações (-28,3%). As exportações  
apresentaram pequeno aumento de 1,4% em abril deste ano, contra o mesmo mês de 
2015. 

 As razões para o enorme recuo das importações estão, em primeiro lugar, no  fraco 
nível de atividade no país , já que a economia brasileira está em recessão. Em segundo 
lugar está a alta do dólar, o que encarece os importados e barateia os produtos 
brasileiros. 

 De acordo com o MDIC, as exportações totalizaram US$ 15,37 bilhões em abril e, 
com isso, tiveram uma alta de 1,4% sobre abril de 2015. No mês de abril , cresceram as 
exportações de semimanufaturados (+6,9%) e de produtos básicos (+2,5%), ao mesmo 
tempo em que recuaram as vendas de manufaturados (-1,3%). 

 Os dados do MDIC também mostram que as importações continuaram recuando 
fortemente em abril deste ano. As importações. caíram 28,3%, na comparação com abril 
de 2015, para US$ 10,51 bilhões. 

 



 

 

 

 

A Balança Comercial de Maio 

Em maio prosseguem os bons resultados da Balança Comercial. As exportações foram 
maiores que as importações em US$ 6,43 bilhões de acordo com o Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços.(MDIC).Em maio do ano passado, houve um saldo positivo de 
US$ 2,75 milhões.Segundo o MDIC, as exportações totalizaram US$ 17,57 bilhões em maio 
sendo portanto menores em 0,2% em relação a maio de 2015. 

                                                                            Gráfico 2 
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 Ao contrário de abril,  cresceram  as exportações dos produtos  manufaturados,com alta 
de 8,9%, e caíram   os produtos básicos  (-8%)  tendo também aumentado, como em abril, 
as exportações de semimanufaturados (+9%)  , na comparação com maio do ano passado. 

Os dados do MDIC também mostram que as importações continuaram em queda 
acentuada  (24,3%) em maio deste ano., totalizando US$ 11,13 bilhões  em relação a maio 
de  2015. 



 

 

  Em maio, apresentaram queda as importações de combustíveis e lubrificantes (-44,3%), 
bens de consumo (-26,4%), bens de capital (-27,1%) e bens intermediários (-19,2%) sobre 
maio do ano passado. 

Conclui-se que o resultado positivo da balança comercial se deve em maior proporção  à 
queda acentuada nas importações do que ao aumento das exportações. É preciso 
ressaltar, no entanto, que este saldo é importante para reduzir o nosso déficit de 
transações correntes. 

Considerando o resultado acumulado dos cinco primeiros meses deste ano, a balança 
comercial teve um superávit (exportações maiores que importações) de US$ 19,68 
bilhões. Isto significa uma  sensível melhoria em relação ao mesmo período do ano 
passado que apresentou déficit de US$ 2,3 bilhões. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


