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Desde o final do século passado, a sociedade 
moderna vem questionando seu estilo de vida e os 
impactos ambientais daí advindos. A esse quadro se 
soma hoje uma crise econômica mundial comparável 
à ocorrida oitenta anos atrás. Embora a redução 
temporária da atividade econômica crie a expectativa 
de reorganização do sistema produtivo em bases 
compatíveis com a disponibilidade de recursos 
naturais e a sustentabilidade do Planeta, ainda não há 
indícios significativos de que os governos, a iniciativa 
privada e a própria sociedade civil venham a alterar 
seu padrão de vida, que requer mudanças éticas mais 
profundas. 

Meio ambiente; crise econômica; sociedade 
sustentável.

Since the end of the last century, the modern society 
is discussing its way of life and the supervened 
environmental impacts. Now arises an economic 
crisis, comparable to the one occurred eighty years ago. 
Although the temporary reduction of the economic 
activity anticipates a reorganization of the productive 
system, based on the real availability of natural 
resources and on the Earth’s sustainability, there’s still 
no significant signs that governments, the private sector 
and even the society intend to change its way of life, 
which demands deeper ethic transformations.

Environment; economic crisis; sustainable society.
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As turbulências que abalaram os mercados financeiros ao redor do mundo 
e que contaminaram a economia real tornaram-se, mais que uma preocupação, 
um pesadelo para todos os países – desenvolvidos, emergentes e pobres. O pen-
samento inicial de que a crise não nos atingiria acabou não se materializando, 
diante das evidências de seu desembarque entre nós, já a partir dos números de-
cepcionantes de nossa economia no último trimestre do ano que passou, como 
no cenário não muito diferente encontrado no primeiro semestre do ano corren-
te, o que praticamente insere a economia brasileira em uma recessão técnica.

A novidade, que felizmente escapa ao “déjà vu”, no confronto histórico com as 
crises que nos atormentaram no passado – caso do México, Tigres Asiáticos, Rússia 
e Argentina –, é que estamos bem menos vulneráveis, ainda que não imunes às 
turbulências da economia mundial, fruto da combinação de uma série de medidas 
virtuosas adotadas nos últimos tempos. Tal situação mais privilegiada é reconhecida 
no plano interno por economistas dos mais diversos matizes, como no plano exter-
no em relatórios recentes sobre a economia brasileira de respeitados organismos in-
ternacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento (OCDE)1,. Affonso Pastore, reconhecido pelas 
análises bem fundamentadas sobre a economia brasileira e internacional, assinala 
que o Brasil adquiriu condições institucionais para colocar em prática políticas ma-
croeconômicas anticíclicas, sem precedentes históricos, ao reduzir a vulnerabilidade 
do setor externo, com a ‘desdolarização’ da dívida púbica interna, com a redução 
da dívida pública líquida e com o fortalecimento de nossas reservas internacionais, 
criando um colchão de liquidez da ordem de 13% do PIB, em 2009.2

Um Relatório Econômico de 2005, da Associação Nacional das Instituições 
do Mercado Financeiro – ANDIMA, destacava o acerto das medidas destacadas 
por Pastore, especialmente diante dos riscos inerentes à dívida cambial, por ser ela 
extremamente volátil – dada a elevada variabilidade do câmbio real, numa econo-
mia que faz uso do sistema de taxas flutuantes – e por ser ela anticíclica, visto que 
cresce justamente em momentos em que o país sofre um choque adverso domésti-
co ou externo, capaz de produzir depreciação cambial, em decorrência de elevação 
da percepção de risco. A volatilidade em economia é sempre um sinal ruim, pois 
aumenta o risco e, no caso, o juro que o Governo precisa pagar para se financiar. 
Já o fato de o montante de seus compromissos financeiros crescer justamente em 

1  IMF Executive Board Concludes Article IV Consultation with Brazil. Public Information Notice 
(PIN) N.º 09/92. July 28, 2009. OECD. Economic Surveys. Brazil. Volume 2009/14. July 2009.

2  Entrevista concedida pelo economista ao Jornal “Estado de São Paulo”, edição de 10 de maio de 
2009.



116 Cadernos ASLEGIS | 36 • janeiro/abril • 2009

momentos de maior dificuldade econômica, dispensa comentários extras. Em re-
sumo, o resgate dos papéis cambiais, que também mereceu críticas à época, acabou 
se constituindo num ganho muito significativo para a política fiscal brasileira.3

No caso atual, ao contrário do que ocorria em outras turbulências que aba-
laram os mercados, as instituições financeiras públicas e privadas no País não 
foram contaminadas pela crise, a exemplo do que ocorreu no sistema bancário 
americano, no europeu e nos bancos de alguns países da Ásia. Os nossos bancos 
encontram-se mais sólidos, menos alavancados e submetidos à rígida regulação 
já há algum tempo. O ministro de Estado da Fazenda, Guido Mantega, tem 
declarado, com razão, que as medidas contracíclicas adotadas no País, contadas 
as desonerações fiscais, os estímulos fiscais diretos e os empréstimos do Tesou-
ro Nacional aos bancos oficiais, com o objetivo de destravar o crédito (“credit 
crunch”), foram bem inferiores em montante ao aplicado pelos demais países, 
especialmente na China e nos Estados Unidos.4

É sempre oportuno trazer à memória as providências que levaram ao sanea-
mento financeiro dos bancos nacionais no passado, que foram determinantes para 
o atual cenário de tranquilidade, cujos custos fiscais, que foram até objeto de uma 
CPI na Câmara dos Deputados, acabaram folgadamente justificados pelo êxito da 
intervenção governamental no sistema financeiro, como agora todos reconhecem.

A mais famosa medida de saneamento do sistema bancário local, e pouco 
compreendida na ocasião, foi a formulação do PROER, programa conduzido 
pelo Banco Central (BACEN), hoje citado como referência internacional para o 
combate a crises sistêmicas no setor bancário, que permitiu a reestruturação e o 
fortalecimento do sistema financeiro brasileiro privado, e que não só promoveu 
o saneamento dos bancos, como determinou o fechamento e estimulou a fusão 
de bancos, interrompendo um verdadeiro vendaval no setor, que poderia levar 
a uma crise de proporções sistêmicas imprevisíveis. Embora não seja tarefa fácil 
medir os custos fiscais do PROER, pelos desdobramentos do programa até os 
dias atuais, estima-se a grosso modo, que ele tenha custado cerca de 2% do PIB, 
algo em torno de R$ 60 bilhões para o Tesouro Nacional.

3  ANDIMA – Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro. Relatório Econômico. 
“Dívida Pública: Participação do Investidor Estrangeiro”. Rio de Janeiro – 2005.

4  O BNDES, o Banco do Brasil e a  Caixa Econômica Federal foram encorajados a expandir o 
crédito diante da retração provocada nos mercados financeiros internacionais e locais, financiados em 
parte com empréstimos do Tesouro Nacional (títulos), em alguns casos como instrumento híbrido de 
capital e dívida, num montante próximo a R$ 115 bilhões, ou seja, 3,8% do PIB.
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Ainda na esfera bancária, restrita ao setor bancário público, o Governo Federal 
colocou em prática um dos mais bem sucedidos programas de ajuste fiscal e sane-
amento das finanças públicas estaduais, no contexto do Programa de Incentivo à 
Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (PROES), cujo maior 
mérito foi o de interromper, logo após a implantação do Plano Real, um processo 
recorrente de sangria de recursos públicos federais por parte dos bancos estaduais, 
fruto de práticas pouco prudentes nas relações entre eles e os respectivos gover-
nos estaduais. A implantação do PROES levou ao fechamento de quase todos 
os bancos estaduais, inclusive do BANESPA, à época o terceiro maior banco do 
País, e ao refinanciamento da dívida da maioria dos Estados – em torno de 13% 
do PIB – pela União, a custos bem inferiores aos de mercado pelo prazo de trinta 
anos (IGP-DI+6%), tornando a União a principal credora dos Estados.5 O subsí-
dio implícito da União aos governos estaduais foi estimado em R$ 106 bilhões, a 
preços de hoje, acumulados ao longo do período de dez anos.6

Na mesma linha de importância, merece destaque o Programa de Fortale-
cimento das Instituições Financeiras Federais (PROEF), implantado em 2001, 
que  custou cerca de R$ 100 bilhões em títulos do Tesouro Nacional. O PROEF 
promoveu o saneamento e a capitalização do Banco do Brasil, da Caixa Econô-
mica Federal, dos Bancos do Nordeste e da Amazônia, além de transferir ativos 
“podres” em poder de tais instituições para a recém criada Empresa Gestora de 
Ativos (EMGEA). A partir daí, transferiu-se para a responsabilidade do Tesouro 
Nacional a equalização das taxas de juros nos financiamentos subsidiados, nas 
áreas do crédito imobiliário, de fomento à agricultura, do comércio exterior, à 
pequena e média empresa. Com isso, operações subsidiadas não mais contami-
nariam os resultados operacionais dos bancos oficiais federais, facilitando-lhes 
a governança corporativa. As duas principais instituições financeiras federais 
ingressaram numa trajetória virtuosa de resultados, alcançando lucros compará-
veis aos alcançados pelo setor bancário privado.

Não se discute mais a autonomia operacional dada ao Banco Central na 
condução da política monetária, bem como a decisão acertada do BACEN de 
fortalecer as reservas internacionais do País, fato já referido na fala de Affon-
so Pastore. De outra parte, não mais se coloca em cheque a consistência das 

5  MORA, Mônica e GIAMBIAGI, Fábio. “Federalismo e endividamento subnacional:uma dis-
cussão sobre a sustentabilidade da dívida estadual”. In Revista  de Economia Política, vol. 27,n.º 3 
(107),pp.372-494, julho-setembro/2007.

6  PIANCASTELLI, Marcelo e BOUERI, Rogério. “Dívida dos Estados 10 anos depois”, Texto Para 
Discussão n.º 1366, IPEA, Rio de Janeiro, dezembro de 2008.
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políticas macroeconômicas, sustentadas ao longo das duas últimas décadas no 
tripé conhecido: câmbio flutuante, regime de metas de inflação, responsabilida-
de fiscal, como não mais se discute o papel destacado dos superávits primários 
consistentes para a higidez da economia,  em especial nos anos que se seguiram 
à crise de confiança, cujo ápice se deu em 2002.

O fato de o País tornar-se credor externo líquido em função do acúmulo 
de reservas e da drástica redução da dívida externa e a consistência das políticas 
macroeconômicas nos últimos anos, culminaram com a elevação do Brasil à 
condição de “grau de investimento” pelas agências de risco Standard & Poor’s 
e Fitch Ratings, com grande possibilidade de receber o grau de investimento 
também da Moody’s ainda este ano.7

Além das medidas já destacadas, foram criados mecanismos legais de estí-
mulo ao comércio exterior, nas áreas do financiamento às exportações, do seguro 
de crédito e de redução de riscos nas trocas internacionais, que culminaram na 
ampliação significativa dos saldos da balança comercial, favorecida pela diversifi-
cação física e espacial de nossa pauta de exportações e beneficiada pela expansão 
sem precedentes da economia mundial, capitaneada pela confirmação da China 
como a terceira economia mundial e pela costumeira disposição de consumir da 
sociedade e das empresas americanas até o recente episódio de crise.

Por outro lado, se não houve continuidade no ritmo das privatizações das 
empresas estatais ou da redução do peso do Estado na Economia não vimos, ao 
contrário do que se prenunciava, a reversão do processo de privatização colocado 
em prática no passado recente. Ao invés disto, aumentou-se a parceria entre as 
empresas públicas e as empresas privadas, como nos casos da PETROBRÁS e da 
ELETROBRÁS, tanto na exploração de petróleo e gás, como na geração e trans-
missão de energia, como ocorreu na aprovação da lei de parceria público-privada, 
com o objetivo de ampliar a capacidade de investimento em infra-estrutura no 
governo federal, nos estaduais e nos grandes municípios, especialmente em rodo-
vias, ferrovias, transporte de massa e outros segmentos. Desde a década de setenta, 
assistimos a uma drástica redução dos investimentos públicos, especialmente no 

7  Paul Krugman, em seus artigos regulares no “The New York Times”, cita os riscos do excessivo 
endividamento em moeda estrangeira nos países do Leste Europeu, na Islândia e na Irlanda, tidos até 
então como experiências bem sucedidas de crescimento, nos quais a entrada brusca de capital criou a 
ilusão de riqueza, como aconteceu com os mutuários americanos: “o preço dos bens estava subindo, 
as moedas estavam fortes e tudo parecia bem. Mas a bolha, mais cedo ou mais tarde, estouraria e as 
economias miraculosas de ontem tornaram-se os casos perdidos de hoje, nações cujos bens evapo-
raram, mas cujas dívidas continuam mais reais do que nunca. E estas dívidas são um fardo pesado 
porque a maioria dos empréstimos foi contratada em moeda de outros países”.
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governo federal, imposta pelas restrições financeiras à conta do orçamento geral da 
União, situação que parece ainda distante de ser revertida, pelo menos em volume 
compatível com as necessidades de crescimento da economia nacional.

Se houve inegáveis avanços, restam ainda algumas debilidades na área fiscal 
que não foram convenientemente equacionadas, cujo tratamento contribuirá 
para o bom funcionamento da economia. O País convive com uma alta carga 
tributária, de  35,8% do PIB, em 2008, na comparação com países com renda 
per capita equivalente.8 

Temos ainda uma dívida pública bruta elevada em relação ao PIB e de eleva-
do custo de rolagem, apesar de a crise não ter provocado sua expansão significa-
tiva, como nos casos de alguns países emergentes e desenvolvidos, na leitura que 
pode ser feita da Tabela 01. O setor público não conseguiu poupança suficiente 
para reverter, na intensidade necessária, a tendência de redução contínua dos 
investimentos públicos em infra-estrutura, cujas conseqüências são visíveis na 
qualidade dos serviços oferecidos à população.

TABELA 01 – DÍVIDA BRUTA DE PAÍSES SELECIONADOS (% do PIB)

PAÍS 2007 (pré crise) 2009 2010 2011
Brasil 67,7 70,1 68,5 62,2
África do Sul 28,5 29,0 30,5 29,5
Argentina 67,9 50,4 50,6 48,4
Austrália 8,5 13,7 19,1 25,9
Canadá 64,2 75,6 76,6 65,4
China 20,2 20,9 23,4 21,3
Coréia do Sul 29,6 35,8 42,0 39,4
Estados Unidos 63,1 88,8 99,8 112,0
França 63,8 77,4 83,8 95,5
Índia 80,5 83,7 85,0 73,4
Indonésia 35,1 31,1 31,0 28,4
México 38,2 49,2 50,3 44,5
Reino Unido 44,1 68,6 82,2 99,7
Rússia 7,4 7,3 7,8 7,3
Turquia 39,4 46,9 50,7 58,1
G 20 – Desenvolvidos 78,8 100,6 109.7 119,7
G 20 Emergentes 37,5 38,8 40,2 36,4

Fonte: IMF/ The State of Public Finances: A Cross-Country Fiscal Monitor. 30 de julho de 2009

8  Secretaria da Receita Federal do Brasil/Subsecretaria de Tributação e Contencioso/Coordenação-
Geral de Estudos, Previsão e Análise. Carga Tributária de 2008. Brasília. Junho de 2009
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A partir de 2002, foi intensificado o esforço fiscal na geração de robustos 
superávits primários, com o objetivo de resgatar a credibilidade do País junto aos 
investidores, registrando-se em alguns anos resultados fiscais superiores a 4% do 
PIB, bem acima do estabelecido nas metas fiscais nas leis de diretrizes. Se a crise 
interrompeu a trajetória consistente dos resultados primários que redundaria a 
médio prazo no tão aguardado déficit nominal zero, a mesma crise mostrou que 
o Brasil está se saindo bem no teste de estresse a que foi submetido. 

Mas não se pode ignorar que a crise, assim como as medidas anticíclicas 
adotadas pelo Governo Federal, acabaram afetando a arrecadação e os números 
do superávit primário do setor público já não são mais tão exuberantes, confor-
me vemos nos dados da Tabela 029. 

TABELA 02 – SUPERÁVIT PRIMÁRIO

Discriminação

Maio

2007

Jan.-maio 

2007

Maio 

2008

Jan.-maio 

2008

Maio

2009

Jan.-maio 

2009

% do PIB % do PIB % do PIB % do PIB % do PIB % do PIB

Déficit Nominal -3,05 -1,19 -2,20 -0,03 -3,08 -2,84
Juros nominais 6,66 6,66 6,07 6,29 5,37 5,53
Superávit Primário 3,61 5,46 3,87 6,26 2,28 2,69
Governo Central 2,36 3,73 2,75 4,70 1,36 1,87
Estados e Municípios 1,04 1,57 1,10 1,41 0,93 1,08
Empresas estatais 0,21 0,16 0,01 0,15 0,00 0,25
PIB (R$ trilhões) 2,47 1,03 2,70 1,14 2,93 1,18

Fonte: Carta de Conjuntura IPEA/junho de 2009

Ainda assim, a Carta de Conjuntura do IPEA, de junho de 2009, destaca 
que o Brasil obteve um superávit primário bem expressivo em 2008, especial-
mente porque tratava-se de um ano já comprometido pelo impacto da crise dos 
mercados, que culminou na significativa queda da atividade econômica no últi-
mo trimestre. O superávit primário obtido no País foi bem superior ao de países 
importantes, conforme indicam os dados reunidos na Tabela 03.  

9  IPEA. Carta de Conjuntura de junho de 2009.
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TABELA 03 – SUPERÁVIT PRIMÁRIO EM 2008

Estados Unidos –3,05

França –3,40

Espanha –3,82

Reino Unido –5,37

Brasil 3,7

Argentina 3,1

Fonte: Carta de Economia do IPEA – Junho de 2009

O cenário previsto para o ano de 2009, apesar da gravidade da crise, não é 
dos mais preocupantes para o Brasil no que diz respeito ao déficit nominal do 
setor público, Em torno de 3% do PIB10, especialmente na comparação com 
os déficits públicos estimados para os Estados Unidos (13,9%), Reino Unido 
(13,7%),  Espanha (9,6%), Japão (6,8%), Itália (5,2%), entre outros.

Isto não significa necessariamente que a crise não tenha afetado os resultados 
fiscais no primeiro semestre de 2009, especialmente no governo federal. Pelo con-
trário, no semestre, o superávit fiscal foi afetado expressivamente pela redução da 
arrecadação federal resultante da retração da atividade econômica e das desonera-
ções fiscais, e também pela pressão exercida pelo crescimento dos gastos públicos, 
em decorrência da política fiscal expansionista adotada pelo governo federal nos 
anos mais recentes.  O superávit fiscal na esfera federal, utilizado para o pagamen-
to de juros, foi de R$ 18,5 bilhões, de janeiro a junho, três vezes menor que os R$ 
61,3 bilhões registrados no mesmo lapso temporal em 2008. Foi o pior resultado 
fiscal desde o primeiro semestre de 2001, mas não se trata de uma tendência, já 
que prevê-se já em 2010  um superávit primário bem mais robusto.

O esforço fiscal despendido na manutenção dos superávits primários teve 
papel muito relevante na redução da dívida líquida do setor público nos últimos 
anos. A Carta de Conjuntura do IPEA, de março de 2009, já destacava que o 
indicador – dívida líquida do setor público em relação ao PIB – mostra duas 
características bem interessantes: 

I) ela apresenta valores consistentemente decrescentes nos 
últimos tempos: 53,5% do PIB em 2003, 43,9% em 2006, 

10  ANDIMA. Comitê de Acompanhamento Macroeconômico. Cenários para a Economia. Julho 
de 2009.
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e 38,8% do PIB ao final de 2008, somente apresentando 
pequena subida neste semestre, provavelmente um número 
isolado, que tende a desaparecer à medida que a crise se 
arrefecer, especialmente a partir do segundo semestre de 
2010;

II) a exposição da dívida pública a crises cambiais é praticamente 
nula, em função do não comprometimento da dívida interna 
com indexação ao dólar e do reduzido estoque da dívida 
externa,  ao contrário do que acontecia entre 1999 e 2002, 
quando a composição da dívida era radicalmente diferente e o 
setor fiscal sofria significativos abalos provocados por ataques 
especulativos, crises cambiais e fortes desvalorizações do real.11

Os dados da Tabela 04 mostram que o agravamento da crise acabou 
contaminando a trajetória de queda da dívida líquida em relação ao PIB, 
mas longe ainda de colocar em risco a solvência do setor público brasileiro. 
São números que podem perfeitamente ser revertidos assim que a economia 
retornar ao seu curso normal   ao que parece, a economia brasileira já dá sinais 
de que será das primeiras a reagir, ainda que num ritmo mais lento é verdade, na 
comparação com os três primeiros trimestres do ano de 2008, período no qual 
se registrava um crescimento em torno de 7% no acumulado do ano.

TABELA 04 – DÍVIDA LÍQUIDA DO SETOR PÚBLICO (DLSP)

Discriminação
Dezembro 

2007 
Dezembro 

2008 
Março
 2009 

Abril 
2009 

Maio 
2009 

%PIB % PIB % PIB % PIB % PIB
Dívida líquida total 43,9 38,8 40,6 41,4 42,5
Dívida interna líquida 51,1 49,9 51,4 51,4 51,8
Governo federal 25,7 21,3 22,6 23,7 25,3
Dívida mobiliária 43,8 41,9 42,8 42,6 42,8
Banco Central 12,0 15,2 15,3 14,3 13,1
Governos estaduais 11,5 11,6 11,6 11,5 11,4
Governos municipais 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8
Empresas estatais 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1
Dívida externa líquida –7,2 –11,1 –10,8 –10,0 –9,3
PIB (Bilhões) 2.736, 8 2.970,9 2.914.5 2.918,9 2.931,1

Fonte: Banco Central/Carta de Conjuntura de junho de 2009 do IPEA

11 IPEA. Carta de Conjuntura – Março de 2009.
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O Banco Central, a partir de projeção de crescimento da economia para o 
final deste ano em torno de 0,8%, está estimando que a dívida líquida pública 
deve chegar a 41,8% do PIB, ligeiramente superior aos 41,3% estimados pelo 
mercado.12 Para o chefe do Departamento Econômico do BACEN, Altamir 
Lopes, o crescimento da dívida em relação ao PIB é plenamente justificável e 
compatível por se tratar de um ano atípico, devido à crise financeira internacional. 
Em sua opinião, se forem cumpridas as metas fiscais do resultado primário para 
este ano e 2010, a tendência é de desaceleração na relação entre dívida pública 
líquida e PIB. Para ele, o que deve ser levado em conta é a dinâmica da relação e 
não os números isolados daquele indicador em um determinado período.

A necessidade de estímulos fiscais mais contundentes nesse momento de 
crise, seja por meio da desoneração tributária, como na área do gasto público, 
sobretudo no aumento dos investimentos em infraestrutura, não pode colocar 
em risco o equilíbrio intertemporal das contas públicas. Concordamos com o 
chefe do Departamento Econômico do BACEN, Altamir Lopes, que é prudente 
manter os superávits primários necessários para sustentar a trajetória de redução 
da dívida pública líquida, ainda que inferiores às metas fiscais originalmente 
estabelecidas para este ano.

José Alexandre Scheinkman, um dos mais prestigiados economistas brasi-
leiros, professor da Universidade de Princeton e recém admitido na Academia 
Nacional de Ciências dos Estados Unidos, não deixando de elogiar as condições 
bem favoráveis da economia brasileira em relação aos demais países, pede tam-
bém cautela no uso dos instrumentos fiscais para combater a crise, exatamente 
para não permitir a deterioração das contas públicas a médio e longo prazo.13 

São conhecidos os impactos da crise na área fiscal, a começar pelos seus 
efeitos sobre a arrecadação dos impostos, muito sensíveis ao comportamento da 
atividade econômica. Mas, não somente isto, mesmo com a inevitável queda da 
arrecadação, paradoxalmente outras medidas fiscais anticíclicas são indispensá-
veis para melhorar o ambiente econômico, mas que podem colocar em risco o 
equilíbrio das contas públicas. Essas medidas são universalmente conhecidas e 
colocadas em prática em todos os países e o Brasil não foge à regra: são inevitá-
veis o aumento dos gastos públicos, particularmente os ligados à rede de prote-
ção social, o aumento dos investimentos e, em muitos casos, recorre-se ao recur-
so do endividamento, como aconteceu com os Estados Unidos, especialmente 

12 BACEN. FOCUS. Relatório de Mercado – 24 de julho de 2009.

13 CHEINKMAN, José Alexandre. Entrevista ao Jornal “Estado de São Paulo”, edição de 10 de 
maio de 2009.
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pela necessidade de estimular a economia, por meio de crédito subsidiado ou 
para socorrer setores importantes, diante da iminência de falência generalizada 
de empresas, que pode levar ao aumento do desemprego.

As medidas tradicionais já estão sendo colocadas em prática no País, 
tais como desonerações de impostos, flexibilidade para o pagamento dos 
compromissos fiscais pelas empresas, aumento dos gastos públicos, com 
ênfase nos investimentos e no reforço dos programas sociais, aumento das 
transferências  aos Estados e Municípios, aumento do endividamento público 
para reforçar o caixa das as instituições financeiras federais, visando aumentar 
a oferta de crédito, diante da retração do crédito por parte das instituições 
financeiras privadas, além da redução do superávit primário neste ano, para 
permitir maior folga orçamentária para a adoção das medidas anticíclicas na 
área do gasto público.

Uma medida fiscal anticíclica típica, no entanto, deve ter impacto 
transitório nas contas públicas, podendo ser revista assim que a economia 
retornar ao seu curso natural. Essas medidas contracíclicas são regularmente 
adotadas com o objetivo de reverter as expectativas dos consumidores e 
investidores em relação ao futuro da economia. As desonerações fiscais 
recentes à conta de redução de alíquotas do IPI podem ser enquadradas como 
uma medida anticíclica típica, já que ainda neste ano elas serão revogadas, 
depois de cumpridos os objetivos para os quais elas foram concedidas. Não se 
pode caracterizar propriamente como medida contracíclica a criação de mais 
uma faixa do Imposto de Renda sobre as pessoas físicas, medida de natureza 
permanente, que trouxe impactos negativos sobre a arrecadação daquele 
imposto, já que a revisão da medida encontrará sérias barreiras no Congresso 
Nacional. Pelo ângulo do gasto público, o aumento dos investimentos em 
infraestrutura neste momento é uma medida anticíclica interessante porque 
o investimento tem prazo de duração e ainda tem efeitos positivos sobre a 
atividade econômica e a geração de emprego. 

Na mesma linha, a ampliação dos prazos de concessão do seguro-
desemprego é uma medida anticíclica, recomendável num momento em que 
aumenta o desemprego formal na economia, desde que seja abolida assim que 
a economia retornar à trajetória de crescimento. Aumentos generosos para o 
funcionalismo, ou correção de benefícios da previdência social muito acima 
da inflação, não são propriamente medidas anticíclicas porque seus efeitos se 
estendem ao longo do tempo, contaminando o equilíbrio intertemporal das 
contas públicas. Além disto, eles se tornam mais um foco de pressão importante 
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para aumento da carga tributária ou para mais endividamento, dois caminhos 
que não são bem vistos pela população.

Como foi assinalado, a forte retração da atividade econômica tem efeito 
negativo sobre a arrecadação dos impostos e contribuições e esta é uma variável 
importante particularmente porque o modelo de ajuste fiscal adotado no País é 
fortemente dependente do crescimento da receita para a geração de superávits 
primários com o objetivo de trazer a dívida pública a níveis mais confortáveis 
em relação ao produto. Parece que convivemos com uma aparente contradição 
em matéria fiscal: temos uma receita fiscal de país emergente e uma estrutura 
de gastos públicos, sobretudo os de custeio, típica de país desenvolvido, na qual 
sobressai o elevado custo dos programas permanentes que integram a rede de 
proteção social, algo ainda muito incipiente em países como a China e a Índia.

Se a arrecadação está sendo comprometida pela retração da atividade eco-
nômica, a situação pode melhorar a partir do segundo semestre. Os analistas 
do mercado financeiro têm reduzido gradualmente seu pessimismo em rela-
ção às expectativas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2009, 
acreditando em um pequeno recuo do PIB em torno de -0,34%.14 Já o Banco 
Central é mais otimista e está estimando até mesmo um crescimento de 0,8%, 
não muito distante por sinal, da estimativa do ex-ministro Delfim Netto, para 
quem a economia brasileira deverá crescer 0,5% em 2009, na expectativa de 
forte recuperação da atividade econômica no último trimestre.15

Apesar do recuo de 3,6% da atividade econômica no último trimestre de 
2008, a arrecadação foi superior em 1,7% em relação ao crescimento do PIB 
nominal (11,74%), mesmo com o fim da cobrança da CPMF, no início de 
2008. Os relatórios da Secretaria da Receita Federal indicam, no entanto, que 
a arrecadação federal começou a cair já nos meses de novembro e dezembro 
de 2008, se comparada a igual período de 2007, respectivamente 2,13% e 
4,58%. O fraco desempenho da arrecadação dos impostos e contribuições se 
repetiu no período  de janeiro a maio de 2009, como indicam os dados da 
Tabela 05.

14 Banco Central do Brasil – GERIN. FOCUS – Relatório de Mercado, edição de 24 de julho de 
2009.

15 Jornal “Estado de São Paulo”, edição de 12 de maio de 2009.
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TABELA 05 – DESEMPENHO DAS RECEITAS FEDERAIS

Receitas 
Jan.-mai./07 Jan.-mai./08 Jan.-mai./09 Variação %

[C]/[B]R$ [A] R$ [B] R$ [C]
Imposto Sobre a Renda (IR) 70.375 84.549 79.858 –5,5

IR – Pessoa Física 6.583 7.200 6.588 –8,5

IR – Pessoa Jurídica 33.365 40.795 36.202 –11,2

IR Fonte 30.427 36.554 37.068 1,4

IPI – total 13.652 16.354 11.496 –29,7

Outros 
Impostos(IOF+I.I.+ITR)

8.582 14.961 13.918 -6,9

COFINS – 44.209 50.547 43.453 –14,0
PIS/PASEP 11.750 13.293 12.009 –9,6
CSLL 15.950 19.478 19.882 2,0
CIDE – Combustíveis 3.569 3.490 819 –76,5
CPMF 15.915 1.141 85 –92,5
Outras Contribuições 3.969 2.763 3.752 35,7
Receitas de Impostos 
e Contribuições (A) 187.971 206.576 185.272 9,9

Receita Previdenciária (B) 64.409 72.640 77.043 6,0
Demais receitas (C) 8.369 10.526 7.375 –29,9
Total (D) = (A) + (B)+(C) 260.749 289.742 269.690 -6,9

Fonte: SRFB/Carta de Conjuntura IPEA – Julho de 2009 (Preços – IPCA – Maio de 2009)

Causou surpresa o desempenho da arrecadação previdenciária. O cresci-
mento de 6% da arrecadação previdenciária em relação à mesma base do ano 
anterior, num cenário recessivo, pode ter sido favorecido pela aumento da for-
malização dos micro e pequenos empreendimentos e também pelo aumento da 
massa salarial de 15,79%, de dezembro de 2008 a abril de 2009, conforme se vê 
na Pesquisa Mensal de Emprego, (PME), do IBGE. A Carta de Conjuntura do 
IPEA, de junho de 2009, observa que apesar de a crise ter atingido severamente 
a indústria, o aumento do salário mínimo e a sustentação do emprego formal no 
setor de serviços resultou numa arrecadação, excepcionalmente, favorável para 
um período recessivo. Esse suporte financeiro garantirá o prosseguimento de 
políticas de proteção social, essenciais para uma fase em que a grande maioria da 
população necessita do apoio do Estado, ao mesmo tempo em que os benefícios 
sociais permitirão a sustentação da demanda agregada, com efeitos multiplica-
dores relevantes para a economia.”16

16  Vide  n. 8
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Por outro lado, a arrecadação de impostos e contribuições teve uma queda 
real de 10%, entre janeiro a maio de 2009, na comparação com o mesmo 
período de 2008. Os destaques negativos ficaram por conta da arrecadação do IPI 
(quase 30%), da COFINS (14%) e da CIDE-Combustíveis (76%). A queda na 
arrecadação foi fortemente influenciada pela redução da produção industrial e pela 
retração da atividade econômica em geral, reproduzindo a performance negativa 
do último trimestre de 2008. Os números menos favoráveis da arrecadação foram 
impactados pela redução da lucratividade e pela queda nas vendas das grandes 
empresas, nos setores que mais contribuem para o Fisco (veículos, metalurgia e 
produtos químicos) e, em menor grau, pelas desonerações fiscais mais recentes, 
estimadas grosso modo em R$ 19 bilhões em 2009. Tivemos neste ano mudanças 
no IRPF, redução temporária das alíquotas do IPI, incidentes sobre a venda de 
automóveis, de caminhões, de materiais de construção e eletrodomésticos da linha 
branca, alterações das alíquotas do IOF e da COFINS, para baratear o crédito, e a 
redução da CIDE sobre a gasolina e o diesel.17 

As principais desonerações de impostos estão listadas abaixo e quase todas 
elas podem ser enquadradas entre as medidas clássicas de natureza contracíclica, 
especialmente porque vimos que elas trouxeram impacto imediato na demanda. 
Por serem de natureza transitória, não deverão comprometer o equilíbrio das 
contas públicas nos próximos meses.

Desonerações de Impostos/ 
impactos orçamentários em 2009

R$ milhões

IMPOSTO DE RENDA 66.087
Alteração das faixas da Tabela do IRPF 44.913
Redução do prazo de depreciação – bens de capital/automotivo 7771

Isenções na licença maternidade e à promoção comercial e serviços no exterior 4403

COFINS/PISPASEP 44.974
Redução do prazo de utilização do crédito, de 24 p/12 meses, sobre  bens de 
capital 33.969

Benefícios à indústria naval/para exportadores/desonerações para pão/trigo 11.005

IPI (reduções de alíquotas) 32.375
Automóveis/Caminhões  + crédito de estoque 22.029
Materiais de construção/ Eletrodomésticos / materiais indústria naval + extensão 
drawback IPI 3345

IOF 33.187
Redução de 50% da alíquota das operações de crédito às pessoas físicas 22.520

17 Secretaria da Receita Federal do Brasil. Coordenação-Geral de Estudos, Previsão e Análise. Análise 
da Arrecadação das Receitas Federais – Maio de 2009
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Desonerações de Impostos/ 
impactos orçamentários em 2009

R$ milhões

Desoneração do financiamento de bens de capital e de motos/ operação de 
câmbio 5667

OUTROS 11.715

Imposto de Importação: ampliação do Reporto – modais ferroviário/duto/fluviais 2291

Redução do valor da CIDE por metro cúbico de gasolina e diesel 11.424

Montante Estimado dos benefícios tributários 118.338

Fonte: Secretaria da Receita Federal do Brasil – Agência Brasil

A comparação dos resultados da arrecadação nos primeiros meses deste ano 
com igual período de 2008 deve ser vista com cautela também por outros mo-
tivos. A arrecadação em 2008 foi muito elevada porque se tratava de um ano 
também atípico, no qual registrou-se um crescimento significativo da economia 
brasileira nos três primeiros trimestres, como já destacamos. Isto significa que 
a arrecadação dos impostos e contribuições pode não mais repetir a trajetória 
positiva de 2008, o que teria de ser compensado a médio prazo por uma gestão 
fiscal mais conservadora, que não descartaria a hipótese de conter pelo menos 
a velocidade de crescimento dos gastos públicos, particularmente os de custeio. 
Os recordes de arrecadação registrados em 2008 foram  favorecidos por um 
ciclo de expansão intenso, mas de curta duração, algo como uma “bolha tribu-
tária”, interessante expressão cunhada pelo economista Raul Veloso, conhecido 
especialista em contas públicas. A Receita Federal reconhece que a arrecadação 
federal naquele ano foi beneficiada pelo significativo crescimento do crédito, 
pela tributação sobre os lucros financeiros (alavancados pelos juros mais eleva-
dos), pela expansão do mercado de capitais, pelo crescimento do emprego e do 
consumo dos bens duráveis.18.

Aduz-se a essas preocupações o fato de que não há mais espaço político para 
aumentar a carga tributária, por meio da imposição de novas alíquotas ou pela 

18 A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem informado em seus relatórios periódicos sobre a 
arrecadação federal que as vendas de veículos despencaram cerca de 30 % em novembro e já tinham 
caído quase 4% em outubro de 2008. Assim, o último trimestre daquele ano deve ser examinado 
com cautela, pois outros fatores, além da crise, podem ter contribuído para o fraco desempenho da 
economia, particularmente no setor industrial: (i) a indústria automobilística vinha acumulando 
estoques em excesso ao longo do ano de 2008, que em algum momento teriam que ser ajustados; (ii) 
grande parte da frota de veículos leves e pesados já tinha sido renovada e, portanto, seria esperada 
uma queda de demanda; e (iii) a política de aperto monetário iniciada pelo Banco Central em março 
do ano passado estava fazendo efeito.
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ampliação da base de incidência tributária, ou ainda por meio de mudanças na 
legislação tributária ou, por último, pela recuperação de recursos em litígios 
fiscais, todas essas hipóteses já exploradas no limite no passado.

O que observamos em relação ao comportamento da arrecadação federal 
deve ser considerado na formulação das medidas de intervenção governamen-
tal na atividade econômica, especialmente porque o governo federal já vinha 
adotando uma política pró-cíclica no que diz respeito aos gastos correntes nos 
últimos anos, cuja trajetória de crescimento tem sido superior ao crescimento do 
PIB, o que significa que por esse angulo — estímulos fiscais adicionais por meio 
do gasto público – pouca coisa pode ser feita. 

Os dados da Tabela 06 mostram o comportamento dos gastos públicos nos 
primeiros meses de 2009 e apontam que os gastos com pessoal e com os benefícios 
previdenciários (INSS) cresceram, entre janeiro a abril de 2009, mais de um 
ponto percentual em relação ao crescimento nominal do PIB, na comparação 
com igual período de 2008. Se por este ângulo o cenário é de preocupação. de 
outro parece que estamos iniciando um ciclo novo no qual as despesas com 
juros e encargos da dívida pública passam a ser cada vez menores, como vemos 
na comparação entre os dois períodos. Este resultado pode ser resultante da 
trajetória de queda da taxa básica de juros, de melhor gestão da dívida pública, 
com o deslocamento progressivo da dívida em relação à SELIC, como também 
pode ter sido influenciado pela política de manutenção de superávits primários 
colocada em prática nos últimos anos. Estamos observando uma tendência 
natural de migração de recursos que antes eram destinados ao pagamento da 
dívida para  serem aplicados em ações mais nobres, sem qualquer quebra de 
contratos, segundo as leis de mercado.

TABELA 06 – Desempenho das Despesas Federais

Despesas Selecionadas
Jan.-abr./2008 [A] Jan.-abr/2009 [B] BB/A

R$ Bilhões % do PIB R$ Bilhões % do PIB (%)

Pessoal + Encargos Sociais 41,5 4,36 49,2 5,23 18,57

Benefícios Previdenciários 60,2 6,32 66,2 7,03 9,94

Estado/Municípios (transferências) 53,2 5,59 50,6 5,37 –5,00

Juros e Encargos da Dívida Pública 47,3 4,97 40,5 4,3 –14,46

PIB acumulado no ano 952,9 941.8

Fonte: Carta de Economia do IPEA – Junho de 2009 (preços de abril de 2009 – IPCA)
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Já na Tabela 07 procuramos estabelecer uma relação mais direta entre os 
gastos públicos mais relevantes e a receita efetiva do governo federal, descontadas 
as transferências constitucionais aos Estados e Municípios, tendo como referência 
os resultados do Tesouro Nacional no período de janeiro a junho dos anos de 
2008 e 2009. Não estão incluídas também as contas da previdência social, que 
merecem tratamento a parte.

TABELA 07 – Receitas  Primárias Tesouro Nacional x Despesas Primárias

Discriminação
Jan a Jun 2008 Jan a Jun 2008

BB/A (%)R$ Bilhões 

(A)

R$ Bilhões

 (B)

Receita do Tesouro Nacional 270,6 258,3 -4,5

(-)Transferências a Estados e Municípios 63,2 64,6 2,3

Receita Efetiva do Tesouro Nacional 207,3 193,6 -6,6

Pessoal + Encargos Sociais 59,6 72,1 21,0

Outras Despesas de Custeio 39.983 49.084 22,8

Outras Despesas de Capital 9.871 12.025 21,8

Receita da Previdência (INSS) 73,5 81,9 11,4

Benefícios da Previdência (INSS) 91,6 103,2 12,7

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional- STN – Resultado Primário do Governo Central (Jan-Jun) 

2008/2009

A receita efetiva do Tesouro Nacional, que serve de referência para o 
financiamento dos gastos orçamentários federais, decresceu 6,6% no intervalo 
entre janeiro e junho de 2009, na comparação com igual período de 2008, 
resultado compatível com a retração da atividade econômica já mencionada 
neste trabalho. De outra parte, os gastos de pessoal e os demais gastos de 
custeio apresentaram um crescimento superior a 20% de janeiro a junho de 
2009, na comparação com o mesmo período de 2009. De outra parte, se a 
receita previdenciária apresentou um crescimento de 11,4% no primeiro 
semestre de 2009, na comparação com o mesmo período de 2008, os benefícios 
previdenciários cresceram 12,7% na comparação com o primeiro semestre de 
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2008, mais um déficit corrente coberto pelo Tesouro Nacional.19 Se os gastos de 
custeio cresceram mais que a arrecadação, temos pelo menos um dado positivo, 
que fica por conta do crescimento de 21,8% dos gastos de capital, entre os 
quais estão os investimentos diretos do governo federal, cujos efeitos são sempre 
importantes em momentos de crise, especialmente se referirem em maior grau a 
investimentos em infraestrutura.

Affonso Pastore, em entrevista ao Jornal “Estado de São Paulo”, na edição 
de 10 de maio de 2009, deixava claro que na recessão, quando se pode colocar 
em prática uma  política fiscal contracíclica, ela deve ser  feita na dimensão 
daquilo que é possível. É natural, portanto, que o Brasil dê isenção de impostos, 
aumente um pouco o gasto, reduza a meta de superávit primário. As medidas 
contracíclicas adotadas pelo governo federal foram duas: a queda automática 
expressiva de receita que sempre acontece numa recessão, e as isenções tributárias 
para automóveis, para geladeiras e para material de construção, para evitar 
crescimento do desemprego e que se instalasse uma recessão maior. Pastore 
conclui que o aumento de gastos de custeio que o governo fez nos últimos 
tempos “não é contracíclico coisa nenhuma.”20

Não é muito diferente o pensamento do ex-ministro Delfim Netto, apesar de 
ser um dos economistas mais ouvidos pelo Presidente da República. Segundo ele, 
é preciso restabelecer a confiança entre os agentes financeiros, as expectativas mais 
otimistas dos empresários e dos trabalhadores, com relação ao seu emprego, o que 
aumentará a eficácia dos estímulos das políticas monetária e fiscal, que funcionam 
mal enquanto persiste a “crise de confiança” que agora importamos. Para o ex-
ministro, a aceleração dos gastos do governo, com a cooperação do setor privado 
nos investimentos na infraestrutura, em projetos de alta e segura taxa de retorno, 
é o melhor caminho para sustentar, no melhor nível possível, o ritmo do cresci-
mento. Delfim Netto defende que esses investimentos devem obedecer a alguns 
critérios: precisam ser financiados: com responsabilidade fiscal (a relação dívida 

19 O ex-Diretor do BACEN, Sérgio Werlang, já fazia uma advertência, no XX 
Fórum Nacional sobre a Economia Brasileira, realizado em 2008, no Rio de 
Janeiro, de que a despesa não-financeira (primária) do governo central já havia 
crescido 9,5% ao ano, entre 2004 e 2007, bem acima do crescimento do PIB, 
pressionada pelos salários e previdência dos servidores, pela previdência a 
cargo do INSS e pelos encargos crescentes com programas com transferência 
de renda (bolsa família e benefícios de duração continuada à conta da LOAS).

20 Entrevista concedida pelo economista ao Jornal “Estado de São Paulo”, edição de 10 de maio de 
2009.
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pública/PIB é importante para determinar a taxa de juro real), com o aproveitamento 
da situação atual favorável para reduzir a taxa de juro real e usar os gastos de 
juros para investimento, com o corte ou diferimento das despesas de custeio. 
O ex-ministro defende a ênfase nos investimentos, porque “o corporativismo 
funcional não corre o risco do desemprego e tem uma previdência social que é um 
escandaloso múltiplo da dos trabalhadores do setor privado que o sustenta. Pode, 
portanto, esperar com menor angústia a volta à normalidade.” Para Delfim Netto, 
os investimentos públicos em infraestrutura, quando completados, devem ser 
rapidamente “concedidos” para o setor privado com leilões adequados, de forma a 
evitar a herança das despesas de custeio que fatalmente os acompanhariam.”21

Apesar da crise e de algum excesso na política fiscal expansionista, adotada a 
partir do ano passado, que acabou atenuando em parte os efeitos da crise sobre 
a demanda agregada, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou o com-
promisso do governo de cumprir a meta fiscal de 2,5% neste ano. A redução da 
meta de 3,8% para 2,5% era previsível, devido a mudanças para pior no desem-
penho fiscal do governo. explicada pela frustração da arrecadação, pelo impacto 
das medidas anticíclicas, sob a forma de isenções e outros benefícios de natureza 
tributária, como também pelo crescimento dos gastos de custeio, cuja rigidez 
impede movimentos mais bruscos para sua redução.

Ilan Goldfajn, ex-diretor do Banco Central, economista-chefe do Itaú-Uniban-
co, considera que a redução do superávit primário do setor público, neste ano, em 
até 1,5% do PIB efetivo, descontadas, portanto, as parcelas de 0,5%, destinadas, 
respectivamente, ao Fundo Soberano e ao Projeto Piloto de Investimentos – (PPI), 
pode ser perfeitamente compatível com a taxa de juros real praticada atualmente 
entre 4% e 5%, depois de mais uma queda da taxa básica de juros (8,75%).22 A tese 
de Ilan Goldfajn tem sustentação nas expectativas mais otimistas para a economia 
brasileira em 2010, a começar pela correta decisão do governo federal de fixar a 
nova meta de superávit primário para 2010 em 3,3% do PIB. Esta decisão é refor-
çada pelas projeções do Relatório de Mercado FOCUS que apontam para a esta-
bilidade da taxa SELIC para 2010, em torno de 9,25%, não obstante as ressalvas 
do Comitê de Política Monetária – COPOM (Ata da 144ª Reunião de 21 e 22 de 
julho de 2009), segundo as quais decisões sobre a evolução da taxa básica de juros 
exigem postura cautelosa, o que contribuirá para mitigar o risco de reversões abrup-
tas da política monetária no futuro, um benefício para a recuperação consistente da 

21 NETTO, Antônio Delfim. “O Papel do Estado Indutor”. Artigo publicado na coluna do autor, 
na edição de 11 de fevereiro de 2009 do Jornal “Folha de São Paulo”.

22 Goldfajn , Ilan. Jornal Estado de São Paulo, edição de 26, de julho de 2009, Pág. B 6.
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economia. Para o COPOM, a preservação de perspectivas inflacionárias benignas 
irá requerer que o comportamento do sistema financeiro e da economia sob um 
novo patamar de taxas de juros seja cuidadosamente monitorado. 

Mesmo que a situação fiscal do País não tenha se deteriorado sensivelmente, 
como nos casos dos Estados Unidos e de boa parte dos países que integram a 
União Européia, Scheinkman recomenda cautela no uso dos instrumentos fis-
cais para combater a crise, para não permitir a deterioração das condições fiscais 
do País, destacando a necessidade de manter superávits primários compatíveis 
com a trajetória positiva de redução da dívida pública líquida, especialmente 
porque neste ano não se pode contar com o crescimento atividade econômica 
para assegurar novos recordes de arrecadação.23

A política monetária menos restritiva exerce menor pressão sobre as contas 
públicas e sobre o passivo público, ao mesmo tempo que se consolida como a 
principal medida anticíclica de reversão de expectativas por parte dos agentes 
econômicos, sempre resilientes em momentos de turbulências. Mantida a traje-
tória de queda da taxa de juros, preservada a solvência da dívida pública líquida 
e se o setor público federal pelo menos conter a velocidade do crescimento dos 
gastos de custeio, estariam dadas as condições, a partir do próximo ano, para re-
tomar os investimentos públicos em infraestrutura numa velocidade compatível 
com o que pede uma crise dessas proporções.

Para Krugman, o estímulo orçamentário é mesmo o mais indicado para aque-
cer a atividade econômica nos momentos de crise, desde que os gastos públicos 
se destinem a investimentos em infraestrutura, como estradas, pontes, ferrovias, 
portos, e a programas habitacionais. Adverte que tais gastos sejam realizados com 
razoável celeridade, para que tenham efeitos mais rápidos, já que a crise não pode 
esperar. Não há objeções do economista americano se a destinação de recursos for 
para programas sociais bem focados, tanto é que ele defende no caso americano a 
reformulação profunda nos dois principais programas sociais americanos, o “Me-
dicare” e o “Medicaid”, ainda nos tempos atuais de crise. 24

Excessos do governo federal a parte, no que concerne aos gastos de custeio, 
há que se reconhecer, por outro lado, que o governo já dispõe e executa um 
arsenal de programas que integram uma rede de proteção social importante e 
de muita utilidade nos momentos de crise. Integram essa rede os benefícios da 
previdência, do seguro-desemprego e do abono salarial, os programas de trans-

23 Vide nota 13.

24 KRUGMAN, Paul, “O Regresso da Economia da Depressão e a Crise Atual”, edição portuguesa, 
2009, da Editorial Presença, Queluz de Baixo
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ferência de renda para os idosos e para as pessoas com necessidades especiais, o 
programa bolsa-família, os programas de saúde preventiva, de atenção hospitalar 
e ambulatorial, no contexto do Sistema Único de Saúde, os programas de 
crédito subsidiado para a habitação da população de renda mais baixa e para os 
pequenos empreendedores no campo e na cidade.

Em resumo, o Governo Federal tem adotado medidas contracíclicas que não 
diferem das adotadas em outros países tais como: redução temporária de impos-
tos, reforço dos programas sociais, aumento dos investimentos públicos (PAC e 
PPI), implantação de programa habitacional com metas arrojadas, por meio da 
Caixa Econômica Federal, com subsídios diretos e proporcionais às famílias de 
renda familiar até 10 salários mínimos, aumento da oferta de crédito (por meio 
das instituições financeiras federais) para apoiar as empresas privadas, criação 
de fundos seguradores de crédito para reduzir os custos dos financiamentos na 
construção de hidrelétricas e para as empresas privadas que atuam no setor de 
construção naval diante da crescente demanda por embarcações provocada pelas 
recentes descobertas de petróleo na plataforma continental brasileira. 

Listamos abaixo alguns dos mais importantes programas do Governo Federal 
adotados em meio à crise que podem ser enquadrados como ações contracíclicas 
de estímulo à atividade econômica, sem a pretensão de esgotar o assunto. 

Programas Selecionados Agente Impacto Fiscal R$ bilhões

Ampliação dos limites operacionais para 
financiamento de projetos listados no PAC

BNDES Neutro 5

Redesconto pelo BACEN e emissão da Letra 
de Arrendamento Mercantil – LAM

BACEN
Risco protegido 
com garantias

Não Informado

Constituição de subsidiárias e participação 
em inst. financeiras sediadas no Brasil

BBB/CEF
Sem riscos para 

o Tesouro
Não informado

Operações de swap de moedas com bancos 
centrais de outros países

BBACEN
Sem riscos 
para o TN

Não informado

Empréstimo ao BNDES para financiamento 
de capital de giro das empresas contrata-
das pelos governos federal, estaduais ou 
municipais, para execução de obras de 
infra-estrutura (PAC)

BNDES Neutro Não Informado

Participação em Fundo Garantidor  para a 
Construção Naval 

BBNDES/ 
BANCO DO 

BRASIL

Títulos do Tesouro 
Nacional

55
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Programas Selecionados Agente Impacto Fiscal R$ bilhões

Participação em Fundo de Garantia a Em-
preendimentos de Energia Elétrica – FGEE 
para apoiar empresas estatais na partici-
pação em SPE, em parceria com o setor 
privado, na construção das hidrelétricas 
do Rio Madeira

Banco 
Federal

Títulos e Ações 
da União

5

Utilização de recursos existentes no Te-
souro Nacional provenientes do excesso de 
arrecadação e do superávit financeiro ref. 
a fontes  protegidas por normas infracons-
titucionais para o pagamento da dívida 
pública

Tesouro

Reforço para 
pagamento da 
dívida pública 

federal

Não Informado

Transferência de recursos do Fundo Sobe-
rano para o Banco do Brasil, para apoiar 
empresas nacionais no País e no Exterior

BBB Neutro 14

Programa Minha Casa Minha Vida CEF
Subsídio do 

Tesouro
60

Empréstimos por meio de títulos para am-
pliação dos limites operacionais do BNDES 
para financiamento de projetos listados no 
PAC

BBNDES
Neutro + 

Equalização 
taxa de juro

1100

Podemos observar que a maior parte dos programas conduzidos pelo go-
verno federal e suas instituições financeiras para mitigar os efeitos da crise são 
realizados sob a forma de operações financeiras que não têm impacto na dívida 
líquida do setor público. Nos empréstimos do Tesouro Nacional ao BNDES, 
acima de R$ 100 bilhões, lastreados em títulos da dívida pública, para financia-
mento de projetos de infraestrutura do PAC, o ônus financeiro para o Tesouro 
está restrito à equalização da taxa de juros praticada nos financiamentos. O Pro-
grama Minha Casa Minha Vida (CEF), que envolve investimentos da ordem 
de R$ 60 bilhões, terá um subsídio do Tesouro Nacional em torno de R$ 28 
bilhões ao longo de sua execução até 2012.
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