
Ajuste fiscal brasileiro: por mais pragmatismo e menos ideologia 

 

Pedro Jucá Maciel 

 

Todos sabemos que o Brasil está mergulhado em uma grave crise econômica, cuja origem está no 

desajuste das contas em todos os níveis da administração pública. A grande maioria dos entes 

federados passam por situação fiscal dramática, atrasando pagamento a fornecedores, salários e 

até os pagamentos da dívida junto à União. Os últimos dados divulgados sobre as finanças públicas 

mostram o processo contínuo de deterioração fiscal que ainda não terminou. O déficit nominal 

(soma do resultado primário e a conta de juros) do setor público consolidado atingiu 8,8% do PIB 

no acumulado de 12 meses em julho, trata-se de um dos maiores déficits do mundo e bem superior 

à média dos países emergentes, de 3,7% do PIB. A dívida bruta atingiu 64,6%, mais de 20 pontos 

percentuais superior à média dos países emergentes (43,9% do PIB). 

Este artigo não tem o objetivo de discutir os erros do passado que nos levaram para essa situação, 

mas sim apontar possíveis soluções para resolvermos o problema. Primeiramente, defende-se, 

firmemente, a ideia que o ajuste fiscal deve se concentrar no lado das despesas por pelo menos 

três motivos: (i) o ajuste fiscal pela elevação de tributos não é a forma mais eficiente, pois tende a 

elevar o preço dos produtos, pressionar a inflação e gerar um comportamento não-cooperativo do 

Banco Central em aumentar a taxa de juros e as despesas financeiras [constante no World 

Economic Outlook (2010)]; (ii) a carga tributária do país já está excessivamente alta para os padrões 

de países em desenvolvimento, elevá-la ainda mais pode provocar aumento da informalidade e 

evasão fiscal; (iii) elevar os tributos irá reduzir ainda mais a competitividade da economia brasileira, 

desestimulando a produção e reduzindo o potencial de crescimento e bem-estar de longo prazo do 

país. Ressalta-se que o foco na despesa não significa que o sistema tributário não precise de 

reformas com objetivo de torna-lo mais eficiente, simplifica-lo e elevar sua progressividade. 

Para avaliar as possíveis frentes de batalha para reduzir a despesa pública (ou reduzir sua taxa de 

crescimento), parte-se do resultado do Tesouro Nacional de 2014 que mostra como está a alocação 

dos recursos públicos pelo Governo Federal (Tabela 1). Observa-se que 38% do gasto público vai 

para previdência (Regime Geral), 21% para pessoal (ativos, inativos e pensionistas), 15% para o 

custeio e capital obrigatório, 19% para o discricionário e 6% para o PAC. É importante mencionar 

que o termo “discricionário” não quer dizer exatamente que as despesas podem ser cortadas. Por 

exemplo, a saúde tem regra de aplicação mínima, as despesas de educação estão vinculadas à 

receita de impostos, o programa Bolsa Família é classificado como discricionário, mas já se tornou 

um programa com características de permanente. Além disso, nos demais ministérios (4,7% do 

gasto), há outras formas de rigidez. 

Assim, a liberdade que o governo tem para cortar despesas sofre de duas restrições: (i) as despesas 

que não são obrigatórias de facto representam uma pequeníssima parte do orçamento e (ii) mesmo 

sobre essa pequena fração, o governo tem amarras legais na gestão pública que limitam sua 

capacidade de enxugar o gasto. Tome, por exemplo, proposta que escutamos na praça de fusão de 

ministérios e órgãos públicos. Não tenho dúvidas que gerencialmente será melhor para o governo 

ter menos órgãos, mas o seu impacto sobre o gasto público é limitado, já que os servidores que 



trabalham nesses órgãos não podem ser demitidos, dado a estabilidade que os funcionários 

públicos detêm no Brasil (diga-se de passagem, trata-se de algo bem distorcido em relação a outros 

países). A economia se restringe a cortar alguns cargos comissionados e uma limitada fração das 

despesas de custeio. É importante? É, mas não resolve nosso problema. 

 
Principais Componentes da Despesa Pública Federal Primária em 2014, em R$ milhões 

R$ Milhões % PIB % Total

DESPESA TOTAL 1.031.086,0 18,7% 100,0%

1) Benefícios Previdenciários 394.201,2 7,1% 38,2%

2) Pessoal e Encargos Sociais 219.834,1 4,0% 21,3%

  - Ativos 131.589,2 2,4% 12,8%

  - Inativos 56.141,1 1,0% 5,4%

  - Pensionistas 32.102,8 0,6% 3,1%

3) Custeio e Capital (Obrigatórias e Discricionárias) 416.596,2 7,5% 40,4%

  3.1) Custeio e Capital Obrigatório 158.260,9 2,9% 15,3%

     3.1.1) Despesas do FAT 54.381,2 1,0% 5,3%

     - Seguro Desemprego 39.591,7 0,7% 3,8%

     - Abono Salarial 16.683,3 0,3% 1,6%

     3.1.2) Benefícios Assistenciais (LOAS e RMV) 38.557,8 0,7% 3,7%

   3.1.3) Subsídios e Subvenções Econômicas 8.984,8 0,2% 0,9%

     3.1.4) Compensação RGPS (Desoneração Folha) 18.052,0 0,3% 1,8%

     3.1.5) Demais Obrigatórias 38.285,1 0,7% 3,7%

3.2) PAC 57.698,0 1,0% 5,6%

3.3) Custeio e Capital Discricionário 200.637,2 3,6% 19,5%

   - Saúde 84.556,3 1,5% 8,2%

   - Educação 36.392,9 0,7% 3,5%

   - Desenvolvimento Social (inclusive Bolsa Família) 31.244,2 0,6% 3,0%

 - Demais 48.443,8 0,9% 4,7%

2014
DESPESA TOTAL 

 
Fonte: Resultado do Tesouro Nacional / Ministério da Fazenda 

Por falar em comissionados, outra proposta popular, fiz uma estimativa dos impactos fiscais do 

corte desses cargos. De acordo com o Boletim Estatístico de Pessoal do Ministério do 

Planejamento, em março de 2015 tínhamos 99.756 cargos comissionados no poder executivo 

federal, sendo que os DAS correspondem a 22.504. Em 2002, tínhamos um total de 68.931 cargos. 

Vamos estimar o impacto fiscal da redução de 30 mil cargos comissionados para o mesmo nível de 

2002 (algo bem audacioso). Fato: cerca de 75% dos cargos comissionados no governo federal (DAS) 

são ocupados por servidores de carreira do setor público. Pela regra, a maioria desses servidores 

optam por receber 60% do benefício e o salário de carreira. Dessa forma, fazendo as estimativas 

utilizando o valor do benefício (utiliza-se o DAS como parâmetro), a proporção de servidores em 

cada nível e a fração que são de carreira, chega-se a um valor em torno de R$ 90 milhões mensais 

(ou R$ 1,2 bilhão anual). Esse montante é importante? Claro, mas com certeza não é isso que irá 

resolver o problema fiscal do Brasil cuja magnitude é superior a R$ 50 bilhões e crescente. 

Parece que o governo apontou o caminho correto para resolver o desequilíbrio fiscal com um 

“programa fiscal de longo prazo”, que mais se assemelha ao que a literatura internacional chama 



de “medium-term plan” e o que a maioria dos países que passam por consolidação fiscal aplicam. 

Blanchard, Dell´Ariccia and Mauro, no texto “Rethinking Macroeconomic Policy: Geting Granular”, 

sugere que esse tipo de plano deve ser detalhado e ter credibilidade entre os agentes econômicos 

(algo que precisa ser trabalhado no Brasil). Ademais, no processo de consolidação fiscal, o plano 

deve se concentrar em reformas estruturais, principalmente relacionadas ao envelhecimento da 

população, que indique a solvência das contas públicas no longo prazo, sem produzir efeitos 

recessivos de curto prazo. No plano anunciado pelo governo, as “principais linhas de ação” são a 

previdência, pessoal, saúde e reforma administrativa. O governo não detalhou as propostas sobre 

essas áreas. 

O principal problema fiscal brasileiro, sem dúvidas, é a previdência. Imaginávamos que o 

agravamento só iria ocorrer no médio-prazo, mas com a redução do crescimento econômico, 

paralização do processo de formalização e aumento do desemprego, o problema estourou nas 

contas já deste ano. De acordo com o governo, o déficit do regime geral em 2014 foi de R$ 57 

bilhões e está previsto R$ 125 bilhões para 2016 (mais que o dobro em 2 anos!). Essas despesas 

crescem em velocidade maior que o PIB e consomem 40% das despesas primárias totais. As regras 

de aposentadorias no Brasil são completamente distorcidas ao padrão internacional, a idade média 

é de apenas 54 anos! O país precisa convergir ao padrão internacional de aposentadoria: (i) acabar 

com diferenciação de idade de aposentadoria de homem e mulher (principal); (ii) definir idade 

mínima de 65 anos e (iii) rever todas regras das aposentadorias especiais para certas categorias. As 

discussões que vimos neste ano vão na contramão dessa necessidade. No congresso, votaram o fim 

do fator previdenciário e o governo está tentando algo muito aquém da necessidade, como a regra 

85/95, por sofrer de limitações políticas e problemas ideológicos na sua base de sustentação. 

Relativo às despesas de pessoal (R$ 220 bi em 2014), há duas frentes de batalha. A primeira se 

refere ao pessoal ativo. Marcos Mendes fez um ótimo artigo em 2011 “o que fazer para melhorar a 

eficiência dos servidores públicos e reduzir as despesas de pessoal do governo?” Entre as várias 

sugestões, destaco: (i) melhorar planejamento da força de trabalho e estabelecer cronograma 

anual de concursos; (ii) aprimorar os concursos públicos, evitando provas “decorebas”, 

incorporando critérios de experiência profissional e de habilidades cognitivas; (iii) evitar o excesso 

de qualificação; (iv) buscar profissionalização e ascensão por mérito; (v) criar carreiras não 

vinculadas a órgão específicos, adiciono que poderíamos flexibilizar as atuais, reduzindo a 

necessidade de novas contratações; (vi) competição e mérito na distribuição das funções 

comissionadas; (vii) reformulação e enxugamento das funções gratificadas; (viii) Progressões 

seletivas ao longo da carreira, não apenas pelo tempo, mas pelo desempenho. (ix) fixação dos 

vencimentos a partir de comparações com o setor privado (prática comum no mundo). Nesse 

quesito, fomos na contramão, reduzindo a quantidade de níveis das carreiras, o que torna o salário 

inicial próximo ao do final da carreira; e (x) regulamentação do direito de greve dos servidores. 

Em relação às regras com inativos, da mesma forma que no setor privado, deve-se buscar elevar a 

idade mínima para 65 anos para homens e mulheres, além de rever regras especiais para algumas 

carreiras. Em relação aos militares, principal folha do poder executivo, a última reforma no ano 

2000 foi muito aquém do necessário para equilibrar as despesas de pessoal.  Hoje, 61% das 

despesas com pessoal militar se refere a pagamento de aposentadorias (R$ 18 bi) e pensões (R$ 11 

bi). O regime dos militares não tem idade mínima de aposentadoria (30 anos de contribuição) e a 

contribuição previdenciária é de apenas 7,5% (ante os 11% dos servidores civis). Ademais, para os 

militares que ingressaram antes do ano 2000, foi dado a opção de estender a pensão para as filhas 



com a contribuição adicional de 1,5% (totalizando 9%). Deve-se avaliar a extinção desse benefício 

antiquado e ressarcir os militares que contribuíram sobre esse adicional ou manter o benefício e 

pagar pensão apenas com base na capitalização desses 1,5%. 

A área da saúde consome maior parte do custeio federal com gastos de R$ 85 bi em 2014, 

equivalente a 8,2% da despesa total federal. O setor tende a exigir cada vez mais recursos com o 

envelhecimento da população. O Brasil não gasta pouco com saúde em termos relativos a outros 

países, porém os indicadores setoriais do brasil são significativamente inferiores, o que indica haver 

enormes perdas de eficiência. Em um estudo feito pelo Banco Mundial, verificou-se que a média de 

eficiência dos hospitais brasileiros (que consomem 70% dos recursos da área de saúde) é de apenas 

30% em comparação ao hospital brasileiro mais eficiente. Há uma agenda importante para buscar 

formas gerenciais flexíveis e explorar economias de escala dos hospitais, melhorar a atenção básica, 

definir o relacionamento apropriado com a saúde suplementar (planos de saúde), bem como 

avaliar outras dimensões do gasto que possuem efeitos indireto sobre a saúde, como a área de 

saneamento. 

Em relação à administração pública, é necessário extrapolar o pensamento imediatista de cortar x 
ministérios ou y cargos de confiança e repensar o estado brasileiro de uma forma mais profunda. 
Fazer o que os demais países fazem quando enfrentam forte crise: (i) reavaliar todos os programas 
de governo para ver se ainda fazem sentido (análise de custo-benefício) dado seus objetivos; (ii) 
focar esforços do governo em prestar serviços finais para a sociedade, mantendo a estrutura 
administrativa mínima, por meio da diminuição da rigidez administrativa; (iii) fechar órgãos e 
escritórios (ex. embaixadas) para explorar economias de escala; (iv) criar marco legal que dê maior 
liberdade aos gestores públicos administrar os recursos humanos e realocar para áreas mais 
carentes; (v) propor reformas que fazem com que o financiamento do estado (tributação) seja mais 
eficiente e gere menor efeito negativo sobre a economia. Está na hora de dar um freio de 
arrumação sobre um estado que só fez crescer nos últimos anos e cujo retorno, em termos de 
políticas públicas de qualidade, tem sido bastante questionado pela sociedade brasileira. 


