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Ao contrário do que nossa avaliação de risco soberano previra, conforme 

emitida em abril de 2015, os problemas fiscais do Brasil evoluíram para uma 

síndrome muito mais grave do que antecipada em nosso "cenário básico" 

para a economia brasileira e seus indicadores fiscais. Na verdade, o regime 

fiscal do Brasil segue ameaçado por um colapso caso a tendência explosiva 

da dívida pública, como proporção do PIB, não seja rapidamente revertida 

para uma tendência de estabilização. 

Nossa avaliação de crédito em abril de 2015 foi ancorada em "uma agenda 

política de reformas limitada, incluindo uma tentativa de aumentar as 

receitas fiscais e um controle mais efetivo sobre os gastos públicos", caso em 

que o Brasil seria capaz de “manter o baixo ritmo de crescimento da 

economia”. Essa hipótese revelou-se demasiado ousada após o anúncio 

das novas metas orçamentárias nesta última semana (em 8 de julho). 

Números pouco convincentes foram anunciados pela nova equipe 

econômica. Depois de ter aprovado o déficit fiscal primário de R$ 170,5 

bilhões (aproximando-se de um rombo de 3% do PIB) para o atual 

orçamento de 2016, a nova administração federal, ainda interina, pediu 

agora do Congresso Nacional a permissão para executar outro significativo 

déficit primário de R$ 139 bilhões em 2017. 
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A revisão do inchado déficit de 2016 deveria ter sido capaz de "acomodar" quaisquer desequilíbrios 

fiscais escondidos e ainda herdados da gestão da presidente, agora afastada, Dilma Rousseff. E o 

novo orçamento da União para 2017 deveria ser capaz de definir o cenário para uma resposta 

rápida da confiança de investidores, produtores e consumidores, após a prevista estabilização das 

finanças públicas. No entanto, o decepcionante déficit orçamentário primário de 2% do PIB (não 

incluindo despesas com juros), anunciado para 2017, levanta sérias dúvidas sobre a viabilidade de 

qualquer estabilização fiscal dentro do horizonte político do atual presidente Temer, considerando 

que ele será confirmado para ficar encarregado do destino do Brasil até o dia 01 de janeiro de 2019. 

Essa confirmação ficará pendente até o fim de agosto, quando Dilma, agora suspensa, poderá ser 

irrevogavelmente condenada por haver cometido um crime de responsabilidade fiscal durante o 

seu mandato. 

Sob aspecto político, o fato de o presidente Temer não reverter o déficit fiscal primário do Brasil, 

durante seu próprio mandato, significaria uma violação clara da expectativa pública em torno da 

nova administração, cujo apoio popular tem invocado resposta oficial ao caótico regime fiscal 

brasileiro. Embora tenha que absorveras dramáticas sequelas fiscais do mandato anterior, o desafio 

enfrentado pelo novo presidente e sua equipe não será menor. Neste sentido, Temer enviou 

rapidamente um novo projeto de lei ao Congresso, para ser votado em nível constitucional, para 

definir um teto para os gastos federais em geral, começando no ano fiscal de 2017, pelo qual a taxa 

anual de aumento dos gastos primários, em qualquer ano, não poderá exceder a taxa de inflação 

no ano anterior medida pelo IPCA do IBGE. 

O novo limite dos gastos atrelado à inflação tem aumentado a esperança de uma estabilização no 

médio prazo dentro das fileiras do governo. De acordo com o Ministério da Fazenda, a razão entre 

a Dívida Bruta do Setor Público e o PIB deverá avançar até a faixa de 78,7% em 2019, antes de 

estabilizar. Mas há algumas hipóteses cruciais como a recuperação esperada do PIB, a partir de 

2017 em diante, que ainda têm de ser confirmadas antes que se possa aceitar confortavelmente a 

previsão de um caminho de estabilização da dívida, convergindo gradualmente na virada da 

década.  

Além do mais, a queda do PIB em 2016 de mais de 3% pode praticamente eliminar a probabilidade 

de qualquer convergência da trajetória da dívida, mesmo sob o abrigo da regra que limita o 

crescimento dos gastos. Na verdade, em nossa própria projeção, a dívida bruta do setor público 

poderá se aproximar perigosamente do nível de 75% do PIB já em 2016, aproximando-se assim do 

limite informal fixado para o longínquo 2019. É matematicamente improvável que a trajetória da 

dívida se mantenha abaixo de 80% de PIB, a menos que a economia doméstica, 

surpreendentemente, tenha uma recuperação em breve e, assim, traga um bônus com uma 

retomada mais firme da arrecadação para os cofres do governo. Infelizmente, nada disso está no 

horizonte já que o flanco mais maltratado do Brasil tem sido a sua perspectiva de investimento 

interno, como mostrado no Quadro 1 abaixo. 
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Quadro 1 - Brasil: Investimento como % do PIB, 2003-2018(p) 

 

Fonte: IBGE. Projeções: RC Consultores 

 

O cenário para os investimentos no país em 2016 se deteriorou muito desde o último relatório sobre 

a nota de crédito brasileira, devido, sobretudo, à profundidade da atual recessão da indústria e dos 

serviços no Brasil. Como mostrado acima, o desempenho projetado para a formação bruta de 

capital fixo foi reduzido drasticamente, caindo cerca de três pontos percentuais em relação ao PIB 

em 2016. A retração dos investimentos vem na sequência de uma queda da demanda doméstica 

muito mais acentuada do que registrado em nossas perspectivas feitas no relatório do último ano. A 

contração tão forte da demanda é reforçada pela rigorosa restrição de crédito para a maioria das 

empresas no Brasil, e, pior, sem reversão à vista. Por trás do fenômeno recessivo, permanece a 

corrosiva combinação entre as políticas monetária e fiscal, fato que já dura desde o início do Plano 

Real no Brasil. Tal combinação perversa, certamente, tem sido, por muitos anos, um conjunto 

desequilibrado de políticas que acarreta uma elevada taxa de juros básica, recorde mundial para 

a rolagem das dívidas pública e privada, enquanto mantém-se uma postura muito frouxa em 

relação às regras fiscais vigentes. Tal ênfase distorcida na política de juros altos continuará impondo 

um pesado fardo sobre qualquer perspectiva de significativa recuperação do PIB no futuro próximo. 

Enquanto a queda do investimento desencadeou uma brutal contração da atividade em geral, os 

novos cenários para a trajetória da dívida frente ao PIB mudaram drasticamente desde meados de 

2015, como mostrado no Quadro 2 abaixo. 
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Quadro 2 –Dívida Bruta do Setor Público Consolidado (% PIB): projeções em três cenários 

 

Fonte: Banco Central do Brasil. Projeção: RC Consultores 

 

Em uma palavra, o cenário pessimista anterior (a linha vermelha pontilhada no Quadro 2), como 

definido pela SR Rating no ano passado, tornou-se, na melhor das hipóteses, o nosso novo cenário 

básico (a linha cheia de cor laranja). Esta é, essencialmente, a razão pela qual se faz necessário o 

presente rebaixamento da nota de crédito. A drástica piora da situação fiscal do Brasil vem como 

uma grande surpresa para os mercados e a maioria dos especialistas, cujas expectativas estavam 

fortemente concentradas em uma reversão cíclica que começasse já no segundo semestre de 2015. 

Tais expectativas mais otimistas se frustraram completamente pelos numerosos esqueletos fiscais do 

governo, que vieram à tona no ano passado. Mais ainda: a eventual recuperação do PIB tem sido 

postergada pelo completo desalinhamento entre a escalada do custo do capital no mercado 

doméstico e o cadente retorno sobre o capital investido (ROIC) das corporações não financeiras 

que operam no ambiente doméstico (Quadro   3). Há hoje no país um claro desincentivo para operar 

sob as condições de financiamento locais. Esta é a razão crucial para acreditar que nenhuma 

recuperação mais firme da economia irá acontecer tão cedo. Aliás, esta é a mesma razão pela 

qual a arrecadação de impostos permanecerá anêmica e, assim, frustrará a expectativa de 

equilíbrio previsto pelo novo limite de crescimento dos gastos públicos, em debate no Congresso. 
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Quadro 3 – Custo médio ponderado do capital (WACC) versus Rentabilidade do Capital Investido 

(ROIC) de empresas com capital aberto e maiores fechadas 

 

Fonte: Centro de Estudos do IBMEC– CEMEC. Projeção: RC Consultores para 2015 

 

Efetivamente, apenas com uma reversão completa e urgente do atual regime fiscal o Brasil poderá 

controlar a trajetória explosiva de sua dívida pública. O regime fiscal atual é baseado em revisões 

periódicas do gasto público, feitas por uma Comissão de Orçamento do Congresso, constantemente 

pressionada para atender demandas diversas de aumentos de gastos. O resultado foi uma década 

inteira de expansão dos gastos públicos em velocidade muito superior às taxas de crescimento do 

PIB, desde 2004 (o que significa que o Brasil gasta mais do que a capacidade do país de o financiar). 

Ademais, tais aumentos ocorreram ao dobro da velocidade do crescimento do PIB real do Brasil, em 

média. As tentativas de consertar o desequilíbrio dos gastos também foram constantemente focadas 

em aumentos sucessivos da carga tributária. Houve um significativo avanço do setor público sobre 

o setor privado, parcialmente compensado pelos ventos favoráveis do boom de commodities 

global. Fato que não deveremos observar mais. 

Por essa razão, ajustes fiscais conjunturais não serão capazes de compensar os danos feitos à 

economia brasileira. Um novo conjunto de regras fiscais e instituições fiscais se faz necessário se o 

novo governo pretende inverter a tempo essa crítica trajetória financeira e econômica do país. 

Como claramente se observa no Quadro 4, a razão dívida-PIB descolou-se de sua trajetória estável 

e tomou um caminho divergente que, provavelmente, a levará a romper o limite de Reinhart-Rogoff 

de 90% do PIB antes do final da década.  
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Quadro 4 –Dívida Pública no Brasil (% PIB): da estabilidade para a explosão 

 

Fonte: Banco Central do Brasil. Projeção: RC Consultores 

 

Como se pode claramente perceber do Quadro 4 acima, o novo cenário básico não pode ser 

considerado bom para uma regra fiscal prudente. Os pressupostos de cada cenário são mostrados 

no Quadro 5. O novo cenário básico baseia-se, grosso modo, na proposta de “teto de gastos” 

proposto pela equipe econômica. Limitar o gasto público não financeiro à inflação do ano anterior 

pode parecer uma regra rigorosa quando a inflação se desacelera rapidamente e o crescimento 

do PIB ressurge. Não de outro modo. Enquanto a inflação permanecer resistentemente alta e o 

crescimento do PIB anêmico ou morto, a regra do teto dos gastos se torna nociva à estabilização 

da dívida pública. O Brasil precisa de um regime fiscal completamente diferente, não apenas para 

estabilizar a relação dívida-PIB, mas também para conseguir um efeito-surpresa positivo sobre as 

expectativas do mercado quanto à trajetória de sua dívida. 

Uma trajetória da dívida politicamente viável, mediante um novo regime fiscal, deve entregar uma 

relação dívida-PIB descendente e convergindo de volta para a estabilidade (e reduzindo seu nível) 

antes do término do mandato do presidente Temer em dezembro de 2018, se confirmado. Este 

resultado é mostrado na linha azul como o cenário otimista (Quadro 4) e seus pressupostos no 

Quadro 5. 
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Quadro 5 –Projeções para a Dívida Pública: Premissas 

 

Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Projeção: RC Consultores 

 

No Quadro 5, a única diferença essencial está em, de um lado, tentar conter o gasto público com 

uma regra que não mude o regime fiscal e o resultado daí decorrente e, de outro, efetivamente 

mudar o regime fiscal brasileiro, completamente. No primeiro caso, mantém-se um enorme déficit 

fiscal até o fim da década, sem qualquer garantia que o novo presidente, após Temer, irá cumprir a 

regra de teto dos gastos ou pior, ter candidatos na campanha presidencial durante as eleições de 

2018 pregando o fim do teto. 

Um novo regime fiscal não pode ser criado apenas temporariamente, como a proposta atual na 

regra do teto inflacionário para os gastos primários. Um regime fiscal de fato NOVO deve ser visto e 

interpretado por todos como uma norma permanente e, portanto, ser respeitado como uma regra 

de ouro. E deve vir acompanhado por seus guardiães para que seja absolutamente cumprido e 

compreendido pelos defensores dos contribuintes. Uma instituição guardiã ad hoc é necessária e 

seu mandato garantirá o cumprimento integral do novo regime fiscal. Um mix apropriado de políticas 

fiscal e monetária poderia, então, ser eventualmente alcançado, com quedas das taxas de juros 

pagas pelo governo e pelos devedores locais, o que irá reduzir dramaticamente o nível “neutro” de 

juros (impulsionando investimentos e o consumo) enquanto o setor público se tornará cada vez mais 

controlado por um novo conjunto de regras fiscais que pode se tornar mais flexível à medida que o 

endividamento público convirja para um caminho mais estável. 

Por que é urgentemente necessário um novo regime fiscal? De maneira sintética, porque o 

financiamento público no Brasil se tornou absolutamente improdutivo. O Brasil pede a seu povo para 

financiar cada Real extra em termos de expansão do real do PIB com três Reais de aumento da 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Selic (% a.a) 14,3 13,8 12,8 12,0 11,5 10,5

Inflação - IPCA (%) 10,7 6,5 6,0 5,5 5,5 5,5

PIB (var. real %) -3,8 -0,5 0,0 0,5 0,5 0,5

Gov. Cental - Receitas Líq. (%) 2,1 3,8 6,5 8,0 8,0 7,3

Gov. Central - Despesas (%) 11,6 8,1 5,5 6,5 7,0 6,5

Resultado Primário (% PIB) -1,9 -2,6 -2,4 -2,1 -1,9 -1,8

Selic (% a.a) 14,3 14,0 12,0 10,8 10,0 9,0

Inflação - IPCA (%) 10,7 7,4 6,0 5,2 4,8 4,8

PIB (var. real %) -3,8 -3,8 0,6 1,5 2,2 2,5

Gov. Cental - Receitas Líq. (%) 2,1 4,6 8,6 8,7 8,0 8,8

Gov. Central - Despesas (%) 11,6 7,6 7,4 6,0 5,2 4,8

Resultado Primário (% PIB) -1,9 -2,4 -2,2 -1,7 -1,1 -0,4

Selic (% a.a) 14,3 13,0 10,5 9,0 8,0 7,5

Inflação - IPCA (%) 10,7 7,3 5,3 4,4 4,5 4,2

PIB (var. real %) -3,8 -3,2 2,5 4,0 4,5 4,5

Gov. Cental - Receitas Líq. (%) 2,1 4,1 9,8 11,4 9,2 8,9

Gov. Central - Despesas (%) 11,6 4,6 -5,4 9,5 6,4 6,2

Resultado Primário (% PIB) -1,9 -1,9 0,8 1,2 1,6 2,0

Cenário Otimista 

Convergência

Cenário 

Pessimista

Cenário Básico
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dívida pública. Trata-se de uma proposta politicamente ruinosa, como pode ser observado no 

Quadro 6. As projeções no Quadro 6 são baseadas no cenário básico. Pode-se notar que, em média, 

os “50 centavos de financiamento público por cada real de PIB adicional” no início dos anos 2000 

se tornaram “3 Reais de dívida por cada real de PIB extra” em 2015. Tal proporção absurda está 

prestes a ser repetir em 2016. E poderá se estender de 2017 em dia te. Daí, portanto, a perspectiva 

negativa de crédito adicionada neste momento ao rebaixamento da nota BB atribuída pela SR 

Rating. 

 

Quadro 6 - Brasil: dívida acrescentada como proporção do PIB adicionado, 1998-2020 

 

Fonte: Banco Central do Brasil. Projeção: RC Consultores 

 

Um fator relevante para minimizar os riscos macroeconômicos do Brasil foi o ajuste rápido e 

expressivo de seu setor externo de volta ao equilíbrio. É possível admitir que a velocidade do atual 

ajuste do déficit em transações correntes – como mostrado no Quadro 7 – deve-se à profunda 

recessão atual. Por outro lado, a qualidade de tal ajuste se deve inteiramente à resiliência do setor 

exportador do Brasil, especificamente na medida em que o setor agropecuário brasileiro continua 

a diversificar seus produtos e ampliar sua base de clientes. Do mesmo modo, o potencial competitivo 

da indústria brasileira ainda não está morto. Este foi devastado pela pior estrutura tributária já 

concebida para a competitividade dos produtos industriais. O mesmo vale para o custo financeiro. 

Além disso, adicionou-se a taxa de câmbio menos atraente da história. Apesar disso, o potencial do 

setor exportador ainda está presente. Isso faz com que a criação de um novo regime fiscal seja, não 

apenas uma proposta urgente para impedir novos rebaixamentos da nota de crédito soberano mas, 
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principalmente, é possível que esta se torne uma proposta politicamente atraente, uma vez que 

impulsionará o consumo privado a uma taxa sustentável, ampliando os investimentos e o consumo 

permanente, incluindo seus respectivos conteúdos importados. 

 

Quadro 7 – Brasil, déficit em transações correntes convergiu rapidamente (% PIB) 

 

Fonte: Banco Central do Brasil. Projeção: RC Consultores 

 

A mudança fiscal no Brasil é, não apenas, economicamente necessária, mas politicamente viável. 

Coragem política e novas visões de liderança são recursos escassos a serem aproveitados, 

sobretudo, diante dos elementos que fundamentam o risco num patamar ainda mediano: 

• nível confortável de reservas cambiais, de cerca de USD 377 bilhões. 

• robusta capacidade financeira do setor bancário, tanto do setor privado como do 

setor público. 

• economia de tamanho continental, que se tornou mais diversificada e sofisticada ao 

longo últimos dos anos, especialmente impulsionada pelos setores agrícola e mineral. 

• estabilidade democrática e nas relações institucionais do país, apesar da conturbada 

situação política.   
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informações sobre o processo de análise 

� As notas foram atribuídas pelo Comitê de Classificação de Risco da SR Rating. 
� Esta avaliação foi realizada em consonância com a metodologia de rating soberano, avaliação de países, 

estados e municípios, cuja versão mais recente é datada de 30 de julho de 2015, devidamente validada pelo 
Comitê de Classificação da SR Rating. 
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