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Com alta de R$ 168 bi em 3 anos, despesas
indexadas devem ir a 68% do Orçamento

Por Fabio Graner | De Brasília

As despesas federais com algum
tipo de indexação devem encerrar
este ano R$ 168 bilhões acima do
que estavam em 2016, ano
imediatamente anterior ao início da
vigência do teto de gastos. O maior
crescimento se concentra nas
despesas previdenciárias, mas a
elevação ocorre em praticamente
todas as rubricas legais de despesas
que contam com alguma cláusula de
reajuste, seja pela inflação, seja por
outro indexador, como a receita
líquida ou o salário mínimo.

Com isso, segundo o Tesouro
Nacional, a despesa indexada deve
chegar a 67,7% do Orçamento em
2019, quatro pontos percentuais
acima do verificado em 2016.

Uma das intenções declaradas do
ministro da Economia, Paulo
Guedes, é diminuir essa indexação,
mas os dados do Tesouro mostram
que essa tarefa é ainda mais
complicada politicamente por atingir
dois terços dos gastos federais.
Guedes chegou a dizer que, para
fazer um ajuste fiscal rápido, bastaria
conter as despesas em valores
nominais por dois anos, mas, para
poder fazer isso, ele precisaria
mexer na Constituição (que garante,
por exemplo, a correção pela
inflação do salário mínimo) e também
em leis ordinárias.

O coordenador-geral da estudos
econômico-fiscais do Tesouro,
Rafael Araújo, disse ao Valor  que o
elevado nível de indexação é mais um
empecilho para que se faça uma
distribuição mais eficiente dos
recursos públicos. "Se as despesas
têm indexador, não se tem
mecanismo de reduzir os gastos
menos eficientes e alocar nos mais
eficientes", disse, destacando que um
exemplo de política mais adequada
à gestão orçamentária é o Bolsa
Família, que não tem indexação e é
bastante eficaz no combate à
pobreza.

Araújo argumenta que as
preferências da sociedade mudam ao
longo do tempo, mas que a indexação
dificulta a atualização do orçamento
público à visão mais atual das
preferências. "Os dados mostram
que a situação é complicada e a
tendência é de continuar crescendo
essas despesas indexadas, tornando
o orçamento cada vez mais rígido",
disse.

Os números divulgados pelo
Tesouro mostram que são quatro os
principais indexadores dos gastos
públicos: INPC, IPCA, salário
mínimo e, em escala bem menor, a
receita corrente líquida.

Os benefícios previdenciários,
por exemplo, são afetados pelo
INPC e pelo salário mínimo. Neste

ano, esse último fator teve expansão
real, seguindo a regra de correção
pela inflação mais o PIB de dois anos
antes. Com isso, a expectativa é que
os benefícios previdenciários
indexados passem de 43,4% do total
da despesa para 44,7% do total.

O segundo grande grupo de
despesa com correção definida é a
saúde, com 8,3% das despesas. Isso
é dado pelo mínimo constitucional,
que é corrigido pela inflação,
conforme definido no teto de gastos.

Segundo o Tesouro Nacional, a
proporção de indexação tende
aumentar ainda mais, "uma vez que
há componentes das despesas
obrigatórias que podem crescer
acima da inflação, enquanto o total
das despesas primárias cresce, no
máximo, pela inflação conforme
norma estabelecida na Regra do
Teto".

Por isso, na visão do órgão, "caso
não sejam implementadas medidas
que reduzam as regras de
crescimento das despesas
obrigatórias, o Orçamento brasileiro
não somente se tornará cada vez
mais rígido, bem como cada vez mais
indexado, o que reduz a capacidade
do governo de promover ações para
melhoria da eficiência alocativa do
gasto público, mesmo em um
horizonte temporal de médio e longo
prazo".
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Governo corta 44% de verbas das Forças

Redução nos recursos da Defesa
chega a R$ 5,8 bi; para militares, se
contingenciamento não for revisto,
situação dos quartéis ficará "crítica"

Tânia Monteiro / BRASÍLIA

Com uma crise deflagrada entre
militares e "olavistas" no governo, o
alto comando das Forças Armadas
foi comunicado ontem que precisará
aumentar o contingenciamento
inicialmente previsto nos recursos
destinados à Defesa. Antes de 21%,
agora o bloqueio será de 44% dos
R$ 13,1 bilhões do orçamento da
área, o equivalente a R$ 5,8 bilhões.
Só é menor do que o corte previsto
na Educação, de R$ 7,3 bilhões.

A notícia foi dada durante almoço
do presidente Jair Bolsonaro com os
comandantes do Exército (Edson
Pujol), da Marinha (Ilques Barbosa
Jr.) e da Aeronáutica (Antônio
Carlos Bermudez). O ministro da
Defesa, Fernando de Azevedo e
Silva, também participou do
encontro, que ocorreu no quartel-
general do Exército, em Brasília.

Os militares ouviram a promessa
de que, com a esperada
recuperação da economia, a verba
possa ser desbloqueada para não
afetar os projetos em andamento
considerados prioritários. O mesmo
discurso foi usado mais tarde pelo
porta-voz da Presidência, general
Otávio do Rêgo Barros.

"Com a aprovação da nova
Previdência e outras ações
estruturantes, o governo entende que
pode reacomodar esse orçamento,
não só no Ministério da Defesa, mas
em todos os outros envolvidos que
foram contingenciados", disse.

Em nota, o Ministério da Defesa
disse que o bloqueio não afetará
operações da pasta "no momento".
"Tal bloqueio, no momento, não
impõe necessidade de mudanças na
operacionalidade do Ministério da
Defesa. A pasta trabalha com a
expectativa de recuperação da
economia e reequilíbrio do
orçamento brevemente."

Oficiais-generais ouvidos pelo
Estado, porém, afirmam que caso os
recursos não sejam liberados até
setembro, a situação nos quartéis
ficará "crítica".

Briga. Militares também ouviram
apelos de Bolsonaro para que
cessem as polêmicas com o escritor
Olavo de Carvalho, considerado
"guru do bolsonarismo". Nas últimas
semanas, Olavo tem feito críticas a
integrantes do governo, como o vice-
presidente, Hamilton Mourão, e o
ministro da Secretaria de Governo,
Carlos Alberto dos Santos Cruz.
Ontem, após o ex-comandante do
Exército, general Eduardo Villas
Bôas, dizer em entrevista ao Estado
que Olavo presta um "desserviço ao
País", o guru voltou às redes sociais

para novos ataques. Desta vez, sem
tréplicas dos militares.

"Sapos". Questionado se também
iria pedir a Olavo para baixar o tom
em relação aos militares, Bolsonaro
se esquivou. "Olavo é dono do seu
nariz, assim como eu sou dono meu
nariz e você é do seu", disse. "Eu
recebo críticas muito graves e não
reclamo. O pessoal fala muito em
engolir sapo e eu engulo sapo pela
fosseta lacrimal", completou,
demonstrando irritação e encerrando
a entrevista após evento no Palácio
do Planalto.

Auxiliares do presidente tentam
contornar a crise para que o foco seja
mantido na reforma da Previdência,
prioridade do governo, mas que
enfrenta resistências no Congresso.

Coube ao atual chefe de Villas
Bôas, o ministro do Gabinete de
Segurança Institucional (GSI),
general Augusto Heleno, dar o último
recado de Bolsonaro. "A postura do
presidente foi muito clara e muito
lúcida. Diante de todos os fatos que
já aconteceram, ele determinou que
a gente virasse a página disso e
deixasse de alimentar essa discussão,
que não tem de acrescentado nada,
e que a melhor solução daqui pra
frente é o silêncio", afirmou em
entrevista à GloboNews. /
COLABOROU MARIANA
HAUBERT
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CONJUNTURA »
Gasto malfeito de R$ 267 bi

Perda com má alocação de
recursos atinge 3,9% do PIB.
Segundo Banco Interamericano de
Desenvolvimento, isso prejudica
serviços essenciais, contribui para
a desigualdade social e limita o
crescimento da economia

» HAMILTON FERRARI

Um estudo do Banco
Interamericano de Desenvolvimento
(BID) mostra que os gastos públicos
ineficientes do Brasil chegam a 3,9%
do Produto Interno Bruto (PIB). Ou
seja, o país perde US$ 68 bilhões
— o equivalente a R$ 267 bilhões
— por ano com a má alocação de
recursos. Esse processo, além de
prejudicar a melhoria dos serviços
essenciais, como educação, saúde e
segurança pública, contribui para a
desigualdade social e limita o
crescimento da economia.

As despesas públicas
representam 42,2% do PIB do
Brasil. O patamar está muito acima
do de nações vizinhas da América
Latina e Caribe, que gastam, em
média, 29,7% do PIB da região.
Segundo os organizadores do
estudo, Alejandro Izquierdo e
Carola Pessino, o ideal seria que o
país estivesse num patamar entre
30% e 35%. O secretário do
Tesouro Nacional, Mansueto
Almeida, confirmou que o governo

federal tem despesas altas e não
consegue reduzir a desigualdade
social.

Para ele, o primeiro processo
para melhorar a aplicação de
recursos é a aprovação da reforma
da Previdência, só assim será
possível abrir espaço para outras
áreas. O BID mostra que os gastos
com educação somam 5,9% do PIB
brasileiro, sendo maior que a média
de 5,3% dos países da Organização
para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE). A pesquisadora Carola
Pessino entende que é preciso
investir nos jovens pobres, porque
dá um retorno maior do que se os
recursos fossem aplicados em
universidade.

O banco internacional também
avalia que é preciso valorizar
financeiramente os professores com
melhores desempenhos, assim como
os estudantes, que podem ser
avaliados pelas provas do Programa
Internacional de Avaliação de
Estudantes (Pisa, sigla em inglês). De
acordo com Carola, a eficiência
aumenta quando se estabelece
critérios de meritocracia.

Na saúde, por sua vez, o Brasil
gasta menos que a média das nações
da OCDE, mas, de acordo com os
pesquisadores, o resultado é natural,
já que o país tem uma população
jovem por enquanto. O BID

defendeu que é preciso priorizar
projetos de impacto social, e
entregou sugestões ao governo
federal para evitar o desperdício do
dinheiro público.

Dilema

O vice-presidente de Países do
BID, Alexandre Meira da Rosa,
afirmou, durante o evento, que o
Brasil se tornou uma sociedade de
renda média e, por isso, tem uma
sociedade que exige mais condições
e melhorias no padrão de vida.
“Também é uma região que sofre
com uma carga tributária alta. Nós
estamos nesse dilema de uma
sociedade que quer mais e de estados
que podem cada vez fazer menos
(dado ao quadro fiscal grave)”, disse.
“O estudo não trata e não defende
os cortes lineares de gastos sem
reflexão mais profunda, mas, sim, que
devemos trabalhar dentro de
processos de eficiência”, completou.

A pesquisa do BID sugere que,
por conta do valor alto, há um
“amplo espaço” para que os gastos
sejam empregados de maneira mais
eficiente e os serviços públicos
melhorem sem a necessidade de
aumento das despesas. O secretário
do Tesouro Nacional, Mansueto
Almeida, afirmou, porém, que 94%
do Orçamento está comprometido
com despesas obrigatórias, o que
limita a capacidade de gestão do
setor público.
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CONJUNTURA »
Previdência lidera despesas

O principal gasto público
existente no Brasil é com benefícios
previdenciários. As despesas com
aposentadorias e pensões são as
maiores da América Latina e Caribe.
Caso a reforma da Previdência não
seja concretizada, o orçamento
público será totalmente tomado por
esses custeios nas próximas
décadas. Segundo projeção do
Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), até 2065,
o Brasil gastará 138% do
Orçamento com a Previdência.

Ou seja, as despesas com os
benefícios sairão dos atuais 16% do
Produto Interno Bruto (PIB) para
27,6%. Além disso, com o
envelhecimento da população, os
custos com saúde terão que
aumentar. A estimativa do BID é de
que a alta seja de 5,2 pontos
percentuais, o que deverá encolher
os investimentos em educação. O
secretário do Tesouro Nacional,
Mansueto Almeida, afirmou que a
aplicação de recursos no Brasil é
ineficiente porque o país gasta muito
com itens que não deveria, como a
Previdência, “já que ainda temos
uma população jovem”.

“Não será (jovem daqui a 20
anos), mas ainda é”, afirmou
Mansueto. “As novas regras (da
Previdência) serão debatidas
politicamente. Nós temos que ter
esse debate de forma muito
transparente e aberta para tomar
uma decisão correta. O que não

pode é as pessoas quererem
priorizar ciência e tecnologia, saúde
e aumentar investimento público, mas
não quererem fazer reforma da
Previdência. Essas coisas não
conversam”, completou o secretário.

Para ele, a reforma não vai
resolver todos os problemas do
Brasil, mas é o “primeiro passo” para
solucionar várias pendências, como
a melhor aplicação de dinheiro
público na educação. “Nós temos
um país que passa por um processo
de envelhecimento tão rápido, e a
consequência natural disso é a queda
do crescimento. Daqui a 25 anos, se
não fizermos uma revolução na
educação em cinco, ou 10 anos, o
nosso trabalhador, que ainda vai
nascer, vai chegar no mercado de
trabalho daqui a 25 anos com baixa
produtividade. E isso, com redução
de população, isso vai impactar
fortemente no nosso potencial de
desenvolvimento”, disse Mansueto.

Para o vice-presidente de Países
do BID, Alexandre Meira Rosas,
quando os investimentos na formação
de capital humana são retirados no
presente, condena a economia para
os jovens. “Essa é uma alocação
ineficiente, que condena o futuro”,
declarou. Mansueto Almeida disse
que o investimento na educação
básica está ligado aos governos
estaduais, que estão com restrições
orçamentárias e também serão
beneficiados com a reforma da
Previdência. (HF)
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