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1-  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em situações de normalidade política, havendo uma situação econômica mais delicada, se buscariam 
alternativas de políticas econômicas que pudessem minimizar as dificuldades econômicas e trazer 
perspectivas de melhorias futuras, quadro esse bem diferente do momento atual da situação econômica e 
política do país. 
 O Congresso Nacional participa nesse momento de forma equivocada quanto aos anseios da 
sociedade e busca, de forma antidemocrática, introduzir mudanças que apenas atendam interesses de seus 
pares, confundindo ainda mais a opinião pública que se equivoca em diversas avaliações sobre assuntos 
políticos e econômicos atuais, dentre eles o ajuste fiscal. Por essa razão a primeira parte dessa carta traz 
algumas reflexões sobre as atuais propostas de ajuste fiscal para o país, inclusive qualificando melhor qual 
seu objetivo final. 
 O PIB do 1o. Trimestre de 2015 mostrou crescimento da Agropecuária e alguns setores da indústria, 
na comparação com  trimestre imediatamente anterior, sendo que os demais setores tiveram queda. O  
desempenho  , além das influências externas negativas, tem haver com o impacto recessivo do ajuste fiscal 
e da alta da taxa de juros. Essa política monetária não reduziu a inflação cujo resultado é a erosão das 
rendas das famílias que, por sua vez, reduzem o consumo. 

 

2 – REFLEXÕES SOBRE O AJUSTE FISCAL 
Prof. Flávio Riani 

 
A sociedade brasileira discute a questão do ajuste fiscal de maneira totalmente 

equivocada. Isso ocorre de forma intencional por aqueles que dele se beneficiam e, no caso da 
grande maioria da população, por não saberem exatamente do que ele se trata e a que objetivos 
ele serve. 
 A idéia central e correta do ajuste fiscal deveria estar na busca da administração eficiente 
das contas do governo, gerando eficácia na oferta dos serviços prestados e nos mecanismos de 
financiamento dos gastos nela envolvidos, tendo como finalidade a melhoria da qualidade de vida 
da sociedade. Isto implica em ter um sistema tributário mais justo, progressivo, com incidência 
tributária mais elevada sobre as camadas de renda mais altas e uma aplicação eficiente dos 
recursos alcançados de forma a propiciar à sociedade condições mínimas básicas de segurança, 
saúde, educação, moradia, alimentação, etc. 

O ajuste fiscal praticado no Brasil nos últimos 20 anos ou mais, e o agora proposto pelo 
governo, esteve e está completamente distante desse princípio básico. Na realidade a lógica tem 
sido elevar a carga tributária de forma regressiva, sobre produção e consumo, e um 
contingenciamento de despesas totalmente desfocado das reais necessidades do país.   

 



 

 

 

Olhando por esse lado, o ajuste fiscal no Brasil tem sido uma maneira disfarçada de 
mostrar eficiência nas contas públicas quando na realidade o objetivo é o de gerar 
benefícios ao sistema financeiro que é quem lucra abusivamente com essa situação. 
 Quando se analisa o ajuste fiscal proposto pelo governo sob o ponto de vista da 
receita, observa-se  que ele eleva ainda mais a carga tributária para os segmentos de 
renda mais baixos, aumentando a já elevada regressividade do  sistema tributário atual. 
Ao invés disso, deveriam ser feitos aperfeiçoamentos no sistema de arrecadação sobre a 
renda e riqueza, introduzindo, inclusive,  cargas tributárias maiores para as maiores 
rendas. Enquanto no Brasil a carga tributária mais alta aproxima-se de 17% da renda, uma 
grande parte de países tem carga tributária muito mais elevada, chegando, em alguns 
casos, a ultrapassar 50%. Ressalte-se ainda o fato de que nosso  sistema fiscal  apresenta 
lacunas que permite elevado grau de sonegação  por parte daqueles que detém grande 
parcela de renda e riqueza, sobretudo os profissionais liberais autônomos. 
 Ainda no campo da arrecadação, o Congresso Nacional poderia regulamentar o 
Imposto sobre Grandes Fortunas, aprovado na Constituição de 1988 e até hoje não 
implantado por falta de lei complementar, cuja aprovação passa necessariamente no 
legislativo nacional. Acontece, porém, que o legislativo brasileiro não deu e nem dará 
continuidade ao processo de implementação desse imposto e das alterações na tributação 
sobre a renda mencionada por ser ele representante  e  também parte daqueles  que 
seriam mais afetados pelas mudanças. 
 
2.1 CORTE NO ORÇAMENTO: NOVIDADE ? 
 
 Em função dos burburinhos políticos envolvendo o Congresso Nacional e o 
Executivo a discussão sobre o ajuste no orçamento surge como se fosse uma novidade ou 
um primeiro malefício, quando, na verdade ajustes orçamentários têm sido práticos no 
Brasil em quase todos os governos. 
 O gráfico 1 destaca os valores correntes referentes aos ajustes (contingenciamento 
ou diminuição) das despesas orçamentárias no período de 2002 até o agora proposto. 
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Como auxílio à avaliação dos dados anteriores a tabela 1 destaca um comparativo entre as 
receitas e despesas orçadas pelo Governo Federal  relativas as  LOAS de 2014 e a de 2015. 
 
 
 

Tab.1 - Governo Federal - LOA 

2014 e 2015  R$ bilhões

Itens 2.014       2.015       Crescimento %

1 - Receitas 1.315       1.466       11,5

2 - Despesas 1.039       1.149       10,6

3 - Contingenciamento 44             69             

4 - % ( 1/4) 4,23 6,01

Fonte: PLOA  
 
 

A primeira observação relevante é a de que as taxas de crescimento das receitas e 
das despesas previstas superaram as taxas previstas de elevação da inflação de 5% 
estimada pelo IPCA. Ou seja, o orçamento previa, antes dos ajustes, uma elevação real dos 
valores desses itens em mais de 5%. 

 
Tal situação mostra que parte do contingenciamento feito nas despesas para 2015 

tinha como base tal expectativa que, uma vez não realizada em relação às receitas, 
inevitavelmente implicaria num contingenciamento, ajustando as despesas quer para 
equilibrá-las com as despesas primárias ou para gerar superávits primários. 

 
O segundo ponto relevante é o de que o contingenciamento desse ano não chega a 

ser novidade e nem absurdamente diferente de outros anteriores. Como mostra a tabela 
1 no ano passado houve um contingenciamento de 4,23% nas despesas previstas para 
2014 não significativamente  diferente dos 6,01% atuais. 

 
Assim, a questão principal dos questionamentos do ajuste concentra-se mais nas 

mudanças feitas do lado da arrecadação do que dos gastos. Esses se ajustam 
automaticamente em função da disponibilidade de receitas alcançadas pelo governo. 

 
Dessa forma, os problemas do ajuste concentram-se em dois aspectos: o primeiro 

se refere às mudanças tributárias que caminham mais no sentido de aumentar a 
regressividade do sistema  tributário na medida em que eleva a carga sobre produção e 
consumo ao invés da renda e da riqueza como destacado na introdução dessa carta.  

O segundo aspecto  relaciona-se à preocupação do ajuste que não é o de equilibrar 
as finanças públicas, mas sim trazer mais benefícios ao setor financeiro ao impor à 
sociedade sacrifícios maiores para gerar superávits para tal. 

 

 



 

 

3- PIB: Agropecuária mostra crescimento, enquanto caem produção industrial e serviços 
Prof. Ricardo F. Rabelo 

  De acordo com informações divulgadas pelo IBGE o  Produto Interno Bruto (PIB) do 
primeiro trimestre de 2015 registrou queda de  0,2% em relação ao 4º. Trimestre  de 2014 e 
retração de  1,6% do PIB comparando-se com o mesmo período de 2014. se considerarmos o  
acumulado dos quatro trimestres terminados no primeiro trimestre de 2015, o PIB apresentou 
queda de 0,9% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores.  

Pela ótica da oferta, o grande desempenho da Agropecuária deve-se em especial pelo 
excelente desempenho das exportações de soja, que apresentou uma expressiva safra  no 
primeiro trimestre e boa expectativa de crescimento para o ano, com aumento 10,6% de produção 
e ganhos de produtividade, alem do incentivo da desvalorização do real. 

Gráfico 2 
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Fonte: IBGE 
 

Na indústria a queda deve-se  ao recuo de 1,6 % da Indústria de Transformação e de 4,3% 

no setor de Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana. Tiveram desempenho positivo  a 

indústria extrativa mineral (3,3%) e a construção civil  Construção civil (1,1%). 
 

O setor que mais comprometeu o desempenho do PIB neste 1º. Trimestre foi o de serviços,  

cuja queda  foi comandada pela  atividade de Transporte, armazenagem e correio (-2,1%), seguida 

por Administração, saúde e educação pública (-1,4%) e até mesmo por Intermediação financeira e 

seguros(-0,8%) e Comércio(-0,4%) que em estatísticas anteriores apresentaram crescimentos 



 

 

expressivos.  O que garantiu algum dinamismo ao setor foram as Atividades Imobiliárias, com 

crescimento de 1,2% e Serviços de informação que teve expansão em relação ao trimestre 

imediatamente anterior de 1,1%. 

Pela ótica da demanda , houve recuo generalizado dos integrantes  da demanda interna 

comparativamente ao trimestre imediatamente anterior. A Despesa de Consumo das Famílias 

recuou 1,5%, ao passo que a Formação Bruta de Capital Fixo e a Despesa de Consumo do Governo 

tiveram quedas de  1,3%. Já em relação ao  setor externo, as Exportações e as Importações de 

Bens e Serviços expandiram , respectivamente, 5,7 % e 1,2 % em relação ao trimestre 

imediatamente anterior.    

Gráfico 3 
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Fonte: IBGE 

A performance negativa do consumo das famílias, variável que manteve o dinamismo do 

PIB em períodos anteriores, é explicada pela evolução negativa dos indicadores de inflação, 

crédito, emprego e renda ao longo dos três primeiros meses do ano. A taxa básica de juros Selic 

chegou a  12,2% ao ano no primeiro trimestre de 2015, contra 10,4% ao ano no primeiro trimestre 

de 2014. Apesar desta alta servir para reforçar os caixas dos bancos, que anunciaram lucros 

expressivos no 1º. Trimestre, não conseguiu deter a alta da inflação, que por sua vez tiveram um 

papel de corrosão dos rendimentos das famílias, levando-as a reduzirem o consumo. A queda da 

despesa de Consumo do Governo  foi a maior desde o quarto trimestre de 2000, quando o recuo 

chegou a 2,8% e já tem como fator importante à redução dos gastos do Governo, determinada 

pelo Ajuste Fiscal , que só teve seu começo no 1º. Trimestre. O impacto destas medidas na queda 

do PIB será muito maior nos próximos trimestres. Para todo o ano de 2015, a previsão mais 



 

 

 

recente dos economistas do mercado financeiro é de uma queda de 1,24% no PIB.  Se confirmado, 
será o pior resultado em 25 anos, ou seja, desde 1990 – quando foi registrada uma queda de 
4,35%. 

3- 1 - Piores Resultados: comparação com o mesmo período de 2014  

Prof. Ricardo F. Rabelo 

 

Quando comparado a igual período do ano anterior, em que no ano o PIB cresceu apenas 
0,1%  o PIB do 1º. Trimestre apresentou retração de 1,6% .A Agropecuária também cresceu 4,0% 
nesta base de comparação, De acordo com  o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 
(LSPA / IBGE), houve crescimento da produção  da soja (10,6%), do arroz (0,7%), da mandioca 
(5,1%) e do fumo (1,7%). Por outro lado, o milho, cuja safra também é importante neste período 
teve queda  de 3,1%. 

A Indústria teve queda de 3,0%. A Indústria de Transformação recuou 7,0%, 
principalmente pela redução da produção da indústria automotiva; máquinas e equipamentos; 
produtos eletrônicos e equipamentos de informática; artigos do vestuário; e produtos do fumo. A 
atividade de Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana também teve recuo de  12,0%, 
devido à maior utilização de  termelétricas na geração de energia e pela queda do fornecimento e 
consumo de água. A Construção civil caiu 2,9%. Por outro lado, a Extrativa Mineral mostrou 
resultado positivo de 12,8% em relação ao primeiro trimestre de 2014, influenciada pelo aumento 
da extração de petróleo, gás natural e minérios ferrosos. 

Os  Serviços recuaram  1,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, por causa da 
retração de 6,0% do Comércio (atacadista e varejista) e de 3,6% de Transporte, armazenagem e 
correio (que engloba carga e passageiros). Houve resultados negativos nas atividades de 
Administração, saúde e educação pública (-1,4%), Outros Serviços1

(-0,6%) e Intermediação 
financeira e seguros (-0,4%). 

Novamente, tiveram resultados positivos as Atividades imobiliárias (2,8%) e os Serviços de 
informação (2,9%), que reúne telecomunicações, atividades de TV, rádio e cinema, edição de 
jornais, livros e revistas, informática e demais serviços relacionados às tecnologias da informação e 
comunicação (TICs). 

E também nessa base de comparação os elementos integrantes  da demanda interna 
mostraram recuo em  relação ao primeiro trimestre de 2014. A Despesa de Consumo das Famílias 
(-0,9%) apresentou o primeiro recuo desde o terceiro trimestre de 2003, devido à influência 
negativa do aumento da  inflação e queda do crédito, emprego e renda durante os  três primeiros 
meses do ano. 

A Formação Bruta de Capital Fixo recuou 7,8%, influenciada  pela queda das importações e 
da produção interna de bens de capital e, ainda, pela performance negativa da construção civil. A 
Despesa de Consumo do Governo, retraiu-se em  1,5%. Finalmente, no setor  externo, as 
Exportações de Bens e Serviços cresceram 3,2%, enquanto que as Importações caíram 4,7%. Nas 



 

 

exportações de bens, os melhores desempenhos  foram petróleo e carvão, siderurgia e têxteis. 
Nas importações, os maiores recuos foram em veículos automotores e equipamentos eletrônicos. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


