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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo revisar a literatura sobre o Plano Real e as reformas 

fiscais realizadas nas últimas décadas. Para tanto, contextualiza-se historicamente todo o 

processo que o país percorreu, desde o primeiro plano de estabilização bem-sucedido, 

conhecido como PAEG, passando pelo II PND – fator-chave de desequilíbrio 

macroeconômico – e a “década perdida”, até o décimo terceiro plano de estabilização 

pós-1979, o Plano Real. A partir disso, o foco se volta para as reformas fiscais 

realizadas nas últimas décadas, bem como se descreve de forma detalhada o processo de 

privatização das empresas públicas brasileiras. Em geral, as sucessivas reformas 

realizadas a partir da década de 80 foram extremamente importantes no contexto de 

sustentabilidade das finanças públicas no longo prazo. Porém, após as reformas tímidas 

do primeiro governo Lula, pouco foi realizado nessa área, o que se mostra um ponto de 

estrangulamento da sustentabilidade da dívida pública, dados os riscos fiscais 

apresentados pela deterioração do regime fiscal após 2008 e às demandas tanto das 

famílias como da indústria. Para garantir a saúde das finanças públicas no longo prazo, 

faz-se necessário a retomada de um amplo conjunto de novas reformas fiscais.  

 

     

 

Palavras-chave: Plano Real. Reformas Fiscais. Equilíbrio Fiscal. 
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ABSTRACT 

This study aims to review the literature on the Plano Real and the fiscal reforms 

implemented in recent decades. Therefore, it contextualizes historically the whole 

process that the country has come since the first successful stabilization plan, known as 

PAEG, through the II PND - macroeconomic imbalance factor key - and the “lost 

decade”, until the thirteenth stabilization plan, the Plano Real. From this, the focus turns 

to the fiscal reforms implemented in recent decades, and described in detail the process 

of privatization of Brazilian public companies. In general, successive reforms from the 

80s were extremely important in the context of sustainability of public finances in the 

long run. However, after the timid reforms of the first Lula government, little has been 

done in this area, which shows a bottleneck of public debt sustainability, given the fiscal 

risks posed by the deterioration of the fiscal regime after 2008 and demands of 

households and industry. To ensure the health of public finances in the long run, it’s 

necessary to resume a comprehensive set of new fiscal reforms. 

 

Key-words: Plano Real. Fiscal Reforms. Fiscal Equilibrium. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma grande crise na década de 1980 – conhecida como a década perdida – 

assolou parte dos países capitalistas. Dentro desse panorama, desde 1979, nada menos 

que 12 tentativas de estabilização haviam sido realizadas no Brasil, sem nenhum êxito. 

A escalada da inflação, principalmente a partir de 1986, medida pela variação anual do 

IPCA, atingiu um pico em 1993: 2.477%. Em 1994, há o início do processo de redução 

da taxa de inflação para níveis civilizados, fruto do décimo terceiro plano de 

estabilização: o Plano Real. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura 

acerca do Plano Real, com foco nas reformas fiscais. Em primeiro lugar, uma linha do 

tempo é construída, desde o primeiro pacote de reformas que, de fato, obteve êxito, 

denominado PAEG, passando pelo período da história brasileira conhecido como 

“milagre econômico”, até a famosa década perdida. Também são apresentadas as 

principais tentativas de estabilização da economia, até o Plano Real.  

A partir disso, o foco se volta para as reformas fiscais realizadas nos últimos 

anos, bem como se descreve de forma detalhada o processo de privatização das 

empresas públicas brasileiras. A importância desse tema se dá na medida em que a boa 

gestão das contas públicas é uma condição extremamente importante para o equilíbrio 

macroeconômico – base para o crescimento econômico sustentável – e, nos últimos 

anos, não somente poucas reformas fiscais foram realizadas, como também o regime 

fiscal entrou em rota de deterioração. 

Após essa breve introdução, o trabalho está organizado da seguinte maneira: 

o segundo capítulo apresenta a concepção e implantação do Plano Real, 

contextualizando historicamente os eventos-chave. No capítulo subsequente, o processo 

de privatizações é abordado, bem como outras reformas fiscais associadas. No quarto 

capítulo, apresentam-se brevemente as mudanças ocorridas, separando 

cronologicamente os governos dos anos de 1994 até 2002 e de 2003 até 2010. Por fim, 

faz-se as considerações finais do trabalho. 
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2. CONCEPÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO REAL 

 

2.1. Contexto Histórico 

 

2.1.1. O “milagre”: ascensão e declínio. 

Reformas importantes a partir de 1964 foram realizadas, consideradas como a 

primeira tentativa bem-sucedida de estabilização da economia brasileira e denominadas 

de Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG). Na época, o quadro era de baixo 

crescimento e inflação alta. Foi diagnosticado que os déficits governamentais 

alimentavam a expansão dos meios de pagamento que, por sua vez, sancionavam os 

aumentos dos salários. Esse diagnóstico inspirou as principais medidas do PAEG, tais 

quais: um programa de ajuste fiscal que combinava aumento de impostos e corte de 

gastos, taxas decrescentes de expansão dos meios de pagamentos, uma política de 

controle de crédito e uma regra de correção salarial. As reformas estruturais seguintes 

ao PAEG focaram a estrutura tributária e o sistema financeiro, além da introdução do 

FGTS, substituindo a estabilidade no emprego, considerada um entrave institucional 

que engessava o mercado de trabalho brasileiro (GIAMBIAGI et al., 2011). 

Como o governo optou pelo tratamento gradualista, para que a economia 

pudesse conviver por algum tempo com a inflação, optou-se pela utilização de um 

mecanismo de indexação. A introdução desse mecanismo de correção monetária gerou a 

possibilidade da realização de reformas no sistema financeiro, que motivaram a criação 

de ativos financeiros, que canalizaram recursos para as necessidades de financiamento 

do setor público (PASTORE, 2015).  A criação de um mercado para a dívida pública 

viabilizou o financiamento não monetário do déficit público. Isso, juntamente com o 

programa de ajuste fiscal realizado, equacionou, por hora, a questão fiscal. 

Os dados da Tabela 1 mostram, a seguir, as contas nacionais numa década de 

aparente equilíbrio fiscal, com o setor público apresentando um resultado operacional 

superavitário, correspondente ao resultado nominal excluída a parcela referente à 

atualização monetária da dívida líquida, um conceito bastante relevante em países de 

alta inflação, pelo fato de excluir seu impacto sobre a necessidade de financiamento do 

setor público.  
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Tabela 1 - Déficit e poupança do governo - Conceito de contas nacionais  (em % PIB) – 1947 até 1979 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Além disso, também é visto um resultado primário superavitário durante todo o 

período, o qual corresponde ao resultado nominal excluída a parcela referente aos juros 

nominais incidentes sobre a dívida líquida. Nota-se ainda uma gradativa diminuição da 

poupança pública a partir de 1974, sendo compensada por uma diminuição simultânea 

do investimento público.  

Entretanto, os dados das contas nacionais desse período deixam de lado as 

informações sobre os gastos das autoridades monetárias e das empresas estatais e não 

refletem a real deterioração fiscal ocorrida na época.  

A partir de 1968, a economia brasileira entra numa fase de forte crescimento 

econômico, que durou até 1973. Um aspecto curioso foi a combinação de altas taxas de 

crescimento do PIB, queda da taxa de inflação e uma melhora significativa no saldo do 

balanço de pagamentos.   
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O diagnóstico da nova equipe econômica em relação à inflação remanescente era 

de uma pressão oriunda de custos, notadamente o custo do crédito. A partir daí, o 

governo passou a agir de forma a controlar preços – públicos e privados. Além disso, 

houve estímulo ao setor agrícola, de forma a assegurar uma oferta adequada de 

alimentos, na forma de isenção fiscal, juros subsidiados e maior volume de crédito. A 

existência de capacidade ociosa da indústria abriu espaço para estímulos à economia por 

meio das políticas monetária, creditícia e fiscal – essa mudança de ênfase foi explicitada 

nas “Diretrizes do Governo” e no resumo do Programa Estratégico de Desenvolvimento 

(PED). A combinação desses fatores permitiu uma queda do ritmo de aumento dos 

preços com taxas de crescimento da produção e do emprego mais elevadas (LAGO, 

2014). O dilema entre altas taxas de crescimento econômico e equilíbrio das contas 

externas foi solucionado por meio da combinação de três fatores: alta liquidez e juros 

baixos no mercado internacional, posição favorável dos termos de troca e expansão do 

comércio mundial (GIAMBIAGI et al., 2011). 

Lago (2014) avalia os resultados da política econômica, entre 1967 e 1973. As 

metas estabelecidas para crescimento do PIB, PIB per capita, nível de emprego e 

investimento, produto industrial, em suma, todas as “grandes metas” foram amplamente 

alcançadas. Em relação à estabilidade de preços, durante boa parte do período houve 

contenção da inflação, porém, em 1973, a mesma já se encontrava em ascensão. Tanto 

exportações como importações cresceram a taxas elevadas no período, mas não se 

evitou o endividamento bastante acima do nível das reservas internacionais. Quanto ao 

impacto social, o resultado foi frustrante. Os salários cresceram a taxas inferiores à da 

produtividade e o rendimento do trabalho não apresentou ganhos como proporção da 

renda total, além da pouca participação da massa da população nas decisões e nos frutos 

desse crescimento expressivo. 

Entre o fim de 1973 e meados de 1974, ocorre o choque do petróleo. Para se ter 

uma magnitude dos efeitos desse choque, na época, 2% da renda mundial foi transferida 

dos países importadores para os exportadores de petróleo. E o Brasil dependia 

fortemente desse insumo energético. A deterioração dos termos de troca decorrente 

empobreceu o país, dado que uma quantidade maior de bens deveria ser enviada ao 

exterior para cobrir o barateamento das exportações brasileiras.  



14 
 

 
 

Para Carneiro (2014), mesmo levando em conta esse fator externo, os 

condicionantes mais importantes que explicam as opções de política econômica 

adotadas na época foram internos – essencialmente, políticos. Um contraste muito 

visível de desempenho econômico entre o governo Médici e o governo Geisel poderia 

abalar a base de sustentação do regime militar, que iniciava o longo processo de 

distensão do regime autoritário para a democracia política. Ressalta-se que economia 

estava aquecida, fruto de um período de crescimento econômico vigoroso no governo 

Médici, porém com perda do controle monetário e represamento de preços.  

Nesse contexto, o II PND foi lançado. Em suma, era um ousado plano de 

investimentos – público e privado – dirigidos a setores considerados como pontos de 

estrangulamento: infraestrutura, energia, bens de produção e exportação. A melhoria da 

malha ferroviária, telecomunicações, siderurgia, química pesada, pesquisa e exploração 

de petróleo, álcool combustível, dentre outros, eram objetivos. Dada a característica de 

longo prazo desses empreendimentos, para financiá-los o governo se apoiou no BNDE e 

em empréstimos externos (GIAMBIAGI et al., 2011). 

A análise quantitativa de Santos e Colistete (2009) corrobora a interpretação de 

subestimação dos efeitos do referido choque externo, bem como da importância das 

motivações políticas na condução da política econômica. Quanto ao papel do II PND 

nos desequilíbrios subsequentes da economia brasileira, os autores encontram uma 

relação direta e duradoura entre as ações adotadas no governo Geisel e o endividamento 

externo – embora o II PND tenha obtido êxito ao diversificar a estrutura produtiva do 

parque industrial nacional, potencializado pelo choque do petróleo, bem como o 

aumento das taxas de juros internacionais em 1979, contribuiu de forma decisiva para 

os sérios problemas que resultaram nos graves desequilíbrios das décadas seguintes. 

No final da década de 70, o Brasil enfrentou uma série de graves problemas: o 

alto nível de endividamento externo, o aumento vertiginoso dos preços do petróleo, que 

acabou repercutindo na oferta doméstica, além de um aumento das taxas de juros 

internacionais. Como consequência, o déficit em conta corrente chegou a atingir U$ 2,8 

bilhões, seguido por uma queda nas reservas cambiais. Em 1979, o aumento do nível de 

preços manteve-se em rota de aceleração, mesmo com as tentativas de combate na 

época, fazendo com que o governo embarcasse num pensamento mais ortodoxo, 

acreditando que a redução dos gastos públicos, diminuição dos investimentos privados, 
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baixa emissão de moeda, desindexação dos salários e elevação dos juros fossem a 

solução do problema. Contudo, tais medidas não foram suficientes, e, mesmo com a 

recessão da economia, a inflação continuou a subir, caso denominado de estagflação: a 

combinação de inflação alta e baixa taxa de crescimento econômico. 

2.1.2. Anos 1980, a década perdida. 

Entre 1980 e 1984, a política econômica tinha como metas prioritárias o 

equilíbrio do balanço de pagamentos, controle de nível e custo da dívida externa e do 

nível da inflação, além do desenvolvimento de fontes de energia alternativas ao 

petróleo. 

De acordo com Carneiro e Modiano (2014), dentro desse contexto, a 

racionalização da política fiscal no domínio das despesas por meio de uma restrição do 

crescimento nominal do investimento das estatais, da centralização da administração 

dos recursos orçamentários, além de um melhor controle das contas do governo eram 

objetivos. Houve um aumento da tributação através do imposto de renda e do IOF, 

reestabelecendo o incentivo fiscal do crédito-prêmio para exportação de manufaturados, 

permitindo taxa de juros para empréstimos de bancos comerciais e implantando o teto 

de 50% para expansão nominal de empréstimos ao setor privado. Apesar de tais metas, 

seus efeitos sobre a inflação foram insignificantes, alcançando 120% em 1981. 

As exportações tiveram um aumento, enquanto que as importações apresentaram 

uma pequena redução. No entanto, houve um aumento na dívida externa, gerado pela 

elevação das taxas de juros internacionais. Verifica-se, ainda, uma queda de 10,4% no 

produto industrial e a primeira queda real apresentada pelo PIB brasileiro no pós-guerra.  

No ano de 1982, houve uma diminuição das exportações, devido à recessão 

mundial e uma diminuição nas importações, devido à substituição de importações de 

bens intermediários e à queda da demanda por bens de capital, o que também veio com 

a recessão mundial. Os juros da dívida externa aumentaram o que, juntamente com o 

pedido de moratória pelo México, em agosto, levaram a uma diminuição do crescimento 

econômico. Esse ano também foi marcado pelo início dos acordos com o FMI.  

O governo brasileiro, com a dívida externa chegando a US$ 83,2 bilhões e com 

US$ 13 bilhões já em vencimento, viu-se numa situação em que precisou procurar 
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formalmente o FMI, buscando um pacote de ajuda para renegociar seus pagamentos. A 

tentativa foi fracassada. Até o fim da negociação do acordo, setembro de 1983, o País 

sobreviveu com empréstimos-ponte, a maior parte oriunda do Tesouro dos EUA. Com a 

crise do final de 1982 e o seguinte acordo com o FMI, no início de 1983, foi criado o 

conceito de Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP), que representa a 

diferença entre o fluxo agregado de receitas totais (inclusive de aplicações financeiras) e 

de despesas totais (inclusive despesas com juros), num determinado período. No ano de 

1983, o país passou por várias dificuldades de adaptação aos acordos com o FMI, e isso 

ocorreu pelo fato do Brasil apresentar sérios desajustes fiscais e ainda não ser uma 

economia forte, bastante indexada e com muita participação do Estado no setor 

produtivo, o tendo como principal investidor e financiador (CARNEIRO E MODIANO, 

2014). 

A estagnação da economia e elevação da taxa de inflação trouxeram dúvidas 

quanto às negociações com o FMI. Segundo dados do Banco Central do Brasil, há uma 

queda no déficit público de 6,2% do PIB em 1982 para 3% em 1983. Os gastos públicos 

foram cortados e a taxa de investimento cai dos 20% vigentes, até 1982, para 14,3% do 

PIB, em 1983. Fez-se uma severa desvalorização do câmbio e os títulos indexados à 

variação cambial, na tentativa de impedir uma maior diminuição da conta de capitais, 

que caíra de U$7,8 em 1982 para U$2,1 bilhões em 1983.  

Com a recuperação dos EUA, em 1984, e a ampliação da produção nacional de 

petróleo, elevando as exportações brasileiras em 40%, estimulando a demanda geral e 

aumentando o produto industrial em 7%, a indústria de transformação em 6,1%, 

enquanto a extrativa mineral 27,3%, havendo também um aumento considerável de 

5,7% do produto interno bruto e uma redução de US$2 bilhões nas importações, o que 

aumentou o saldo da balança comercial, cujo incremento das exportações e uma nova 

queda das importações geraram um superávit de US$13,1 bilhões, que pela primeira vez 

conseguiu ultrapassar em US$3 bilhões a conta acordada com o FMI. O saldo em conta 

corrente teve um aumento e as reservas foram elevadas. Mesmo com o resultado 

positivo, houve um pequeno crescimento da dívida externa (CARNEIRO E 

MODIANO, 2014).  

Ainda segundo Carneiro e Modiano (2014, p. 278), o resultado positivo deveu-se 

ao ajustamento externo: 
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Esse bom resultado comprovou algumas teses acerca do ajustamento externo: 

(i) importância do comportamento da demanda por exportações para um 

ajustamento não recessivo; (ii) os custos envolvidos na reversão do 

endividamento externo explosivo em condições normais de comércio 

internacional: encolhimento da capacidade produtiva e transferência ao 

exterior de 4% do PIB; (iii) estratégia de longo prazo determinou o 

crescimento substancial do PIB em 1984, com queda do coeficiente de 

importação e aumento do de exportação. 

 

No final de 1984, por conta das escassas safras agrícolas, a inflação apresentou 

uma aceleração, fazendo com que o Estado se sentisse obrigado a adiar os reajustes de 

preços, forjando uma inflação baixa no começo de 1985. A acumulação da taxa de 

inflação em 1984 reflete uma estabilidade em relação à 1983, quando os preços 

alternativos mostraram um encontro em relação ao índice oficial. A estabilidade da taxa 

de inflação mensal é representada pela falta de variações ao nível de atividades bem 

como o caráter inercial da inflação. 

Até dado momento, o Congresso Nacional havia aprovado um orçamento fiscal 

razoavelmente equilibrado, que não refletia corretamente o total dos gastos públicos, o 

qual tinha maior parte desviada pelo Ministério da Fazenda, por meio do Orçamento 

Monetário, para financiar a compra de produtos agrícolas, o crédito rural, as 

exportações, os subsídios e as operações de fomento. 

Nesse contexto, o pensamento heterodoxo emerge com Luis Carlos Bresser-

Pereira, André Lara Resende, Francisco Lopes e Pérsio Arida. Eles desenvolveram a 

teoria da inflação inercial, onde não há uma relação direta entre a oferta e a demanda, 

propondo uma eliminação imediata das formas de indexação, com o congelamento de 

preços, salários e taxa cambial. 

Gremaud et al. (2006) discutem o surgimento do Plano Cruzado, mostrando seu 

foco na contenção da inflação. O plano introduziu uma nova moeda, o Cruzado, e 

definiu regras para conversão de preços e salários, de forma a serem evitados efeitos 

negativos de redistribuição, ou seja, promovendo um “choque neutro” que mantivesse o 

padrão de renda da moeda anterior, o Cruzeiro. 

Em dezembro de 1985 o governo anuncia um pacote fiscal tendo como alvo a 

eliminação das necessidades de financiamento do setor público. Entretanto, havia uma 

visão equivocada sobre a estabilização da demanda por moeda, que era vista como um 
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processo não inflacionário (mas que na verdade não o era). Esse processo de 

estabilização da demanda por moeda era importante para os ganhos projetados de 

receita, sendo ele prejudicado com uma queda nas taxas de inflação. 

O período de março a junho de 1986 revela o início dos resultados do Plano 

Cruzado, e é marcado pela diminuição da taxa de inflação, seguida por indicações como 

o aumento de poder de compra dos salários, a despoupança voluntária (causada pela 

ilusão monetária), a queda na arrecadação do imposto de renda para pessoas físicas, o 

abatimento das taxas de juros nominais, o consumo contido durante a recessão e o 

congelamento de alguns preços em níveis defasados em relação a seus custos, 

detonaram conjuntamente uma explosão do consumo, que mostram o excesso de 

demanda que havia na economia. Ao mesmo tempo, o governo foi percebendo a 

magnitude do desequilíbrio fiscal, tendo que optar pelo ajuste fiscal como medida 

rápida e severa, entrando em cena assim o “Cruzadinho” (MODIANO, 2014). 

De julho a outubro de 1986, diante da falta de ação do governo ante o 

adensamento da escassez de produtos e à deterioração das contas externas, o 

“Cruzadinho” é anunciado no dia 24 de julho de 1986. Um pacote fiscal que almejava 

diminuir o consumo é criado, caracterizando-se pela criação de um sistema de 

empréstimos compulsórios na aquisição de gasolina para automóveis e impostos não 

restituíveis sobre a compra de moedas estrangeiras e passagens aéreas internacionais. 

Como já esperado, o “Cruzadinho” teve poucos resultados na redução do consumo, ao 

contrário, a expectativa do descongelamento acabou dando um novo impulso à demanda 

(MODIANO, 2014). 

Em novembro de 1986 a junho de 1987 viu-se o fracasso do Plano Cruzado 

juntamente com o retorno das altas taxas de inflação. Após as eleições, o Cruzado II foi 

anunciado – um pacote fiscal que almejava aumentar a arrecadação do governo através 

da liberação dos preços dos produtos e serviços, alterando o cálculo da inflação e o 

aumento de impostos indiretos. O Cruzado II foi um pacote fiscal que pretendia 

controlar o déficit fiscal através de um aumento da receita tributária. Ele determinava 

que os aumentos de preços dos automóveis, cigarros e bebidas deveriam ser expurgados 

do IPC, visando retardar o 1º disparo do gatilho salarial. A população, juntamente com 

o apoio de alguns novos governadores e congressistas, não aprovou a proposta de 

expurgo, fazendo o governo recuar. Na mesma situação, foi regulamentada a escala 
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móvel dos salários: os reajustes ativados pelo gatilho ficariam restringidos a 20%, com 

o resíduo inflacionário sendo levado para o gatilho seguinte. Tal regulamentação repôs 

apenas pouco mais que a perda de poder incorrida do próprio mês, deixando a inflação 

atingir 16,8% em janeiro (MODIANO, 2014). 

Em fevereiro de 1987, contando com a retração da demanda para conter a 

aceleração inflacionária, o governo cedeu e liberou os preços, suspendendo subitamente 

quase todos os controles. Em consequência da queda do salário real, da elevação das 

taxas de juros e do aumento da incerteza, houve uma queda nas vendas. Já na oferta, 

devido à escassez de reservas cambiais, foram impostos novos limites às importações de 

matérias-primas essenciais e produtos intermediários. 

Em junho de 1987, com novo ministro (Bresser Pereira), é anunciado o Plano 

Bresser, um programa de estabilização com metas ortodoxas e heterodoxas para conter a 

inflação. Ele pretendia com um choque deflacionário, desativar o gatilho salarial, 

aumentar tributos, eliminar o subsídio do trigo e adiar as obras de grande porte já 

planejadas para reduzir o déficit público (pelo qual o governo gastava mais do que 

arrecadava) e assim sustentar taxas de inflação menores. 

A nova gestão foi iniciada com a proclamação de uma meta de 3,5% para taxa 

de crescimento do PIB, além da retomada das negociações com FMI após a suspensão 

dos pagamentos da dívida externa.  

Mesmo com todas as medidas tomadas, as pressões inflacionárias não cederam, 

gerando um reajuste de preços, o que reduziu ainda mais a fé no governo. Diante do 

ocorrido, sem ver outra saída, o ministro Bresser Pereira pede demissão. 

No início de 1989, surge mais um programa de estabilização, o Plano Verão, que 

tinha como metas a contração da demanda agregada a curto prazo e a amenização da 

inflação, promovendo o congelamento de preços e salários, além da criação de uma 

nova moeda. Para fazer o ajuste fiscal, o Plano propunha: corte nas despesas de custeio 

(após uma reforma administrativa), corte nas despesas de pessoal (por meio de 

demissões de funcionários públicos), diminuição do setor produtivo estatal através de 

um vasto programa de privatização; rigidez na programação e execução financeira do 

Tesouro, com limitações à emissão de títulos da dívida pública. 
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Assim como ocorreu no Plano Bresser, o Plano Verão também gerou enormes 

desajustes nas cadernetas de poupança e consequentemente, uma necessidade de um 

novo programa de estabilização.  

Em suma, a década de 1980 foi marcada por vários economistas que não viam a 

necessidade de um ajuste fiscal nas políticas de estabilização da economia, ressaltando o 

“caráter financeiro do déficit”. Foram implementados vários planos de estabilização, 

considerados heterodoxos, os quais não continham proposta alguma de ajuste fiscal e de 

resultado. Além de provocarem o aumento da inflação, geraram uma piora do déficit 

público. 

A tabela seguinte reproduz os resultados obtidos pela metodologia “abaixo da 

linha”, que parte dos saldos de dívida pública para obter as necessidades de 

financiamentos, garantindo a homogeneidade das informações além de permitir ressaltar 

as fontes de financiamento do setor público.  

Tabela 2 - Necessidades de Financiamento do Setor Público (em % do PIB) – 1983 até 1989   

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Nota-se uma sensível piora dos resultados operacional e primário ao longo dos 

anos considerados, juntamente com uma diminuição do financiamento interno e 

externo. Dessa forma, a parte financiada por emissão monetária do déficit operacional 

aumentou de 1,4% do PIB, em 1983, para 5,0% do PIB, em 1989, ano em que a inflação 
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chegou a atingir níveis críticos, tendo sua taxa anual, medida pelo IGP-DI, alcançado de 

211,0% em 1983 para 1.782,9% em 1989. 

A Tabela 3 (abaixo) apresenta as contas nacionais, mostrando que a decadência 

fiscal foi resultado, primeiramente, da diminuição da carga tributária bruta, que foi, em 

média, de 25,36% do PIB nos anos 1970 para 24,86% do PIB da década de 1980, e 

segundo, pela ampliação dos gastos com juros, juntamente com o aumento dos gastos 

com salários e encargos do funcionalismo e com o consumo de bens e serviços, apesar 

da diminuição em investimento público. 

Tabela 3 - Déficit e poupança do governo - Conceito contas nacionais - % PIB 

Fonte: Elaboração Própria. 

A década de 80 também se destaca pelo início da mensuração da dívida líquida 

do setor público. Pode-se notar na Tabela 4 o aumento da dívida em dez pontos 
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percentuais do PIB entre 1982 e 1989, vinda do acúmulo de déficits fiscais nesse 

período. 

                          

 

                          Tabela 4 – Dívida Líquida do Setor Público (em % do PIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: FURUGUEM et al. (1996) 

 

 

2.1.3. 1990 a 1994, da hiperinflação ao Plano Real. 

 

Em 1990, Fernando Collor chega à Presidência da República introduzindo duas 

ações bastante importantes: o programa de privatização e a abertura do comércio para o 

mercado externo. Surpreendentemente, essas duas reformas cruciais tiveram sucesso, 

num contexto marcado por fracassos tanto no controle da inflação quanto na arena 

política. 

O programa de privatizações do governo Collor representou um papel 

fundamental na sustentação do plano, sendo responsável pelos elevados montantes de 

investimento direto estrangeiros atraídos, os quais foram essenciais para financiar a 

dívida pública, que já estava em uma trajetória explosiva. Durante o período de 1988 a 

1997, houve um aumento das exportações brasileiras de US$ 33,8 bilhões para US$ 53 

bilhões, um acréscimo total de 57% – representando um acréscimo médio anual de 

4,6%. As importações quadruplicaram, atingindo US$ 61,3 bilhões, o que representa um 

crescimento médio de 15,4% ao ano. Essa magnitude de crescimento acabou por gerar 

uma inversão no saldo da Balança Comercial, além de um aumento da dependência ao 

capital estrangeiro (VASCONCELOS et al., 1999).  
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Antes, em 15 de março de 1990, é lançado o Plano Collor I. Nesse plano, o 

cruzeiro foi reintroduzido como moeda e houve nova rodada de congelamento de preços 

de bens e serviço. Porém, o que, de fato, caracterizou essa tentativa de estabilização foi 

o sequestro de liquidez – aplicações financeiras que ultrapassaram o limite de US$ 

1.200, ao câmbio da época, foram bloqueadas, por um prazo de 18 meses, com o 

governo se comprometendo a atualiza-las com juros de 6% ao ano e correção monetária 

(GIAMBIAGI et al. 2011). 

Um ajuste fiscal ambicioso foi anunciado – a proposta inicial era sair de um 

déficit operacional de cerca de 8% do PIB, em 1989, para um superávit da ordem de 2% 

do PIB, em 1990. A aposta da área econômica era que a de que a contenção da demanda 

agregada – tanto pelo forte ajuste fiscal quanto pela retenção dos ativos financeiros – 

abriria espaço para o terceiro componente do ajuste: o congelamento de preços e 

salários. Com isso, o componente inercial da inflação seria derrotado (ABREU; 

WERNECK, 2014). Na prática, o Plano Collor I reduziu a inflação de 80% ao mês para, 

aproximadamente, 10% nos meses seguintes, porém com um caráter muito recessivo em 

termos de produto, o que, juntamente com o bloqueio de recursos privados, ato 

considerado uma inadmissível intervenção do Estado, tornou-o bastante impopular 

(GIAMBIAGI et al. 2011).  

No início de 1991, o governo teve que anunciar um novo plano de estabilização 

– Plano Collor II –, dessa vez, muito fragilizado diante do Congresso Nacional. Essa 

fragilidade parece ter contribuído para que o governo abandonasse o empenho no 

combate à inflação. Trinta dias após o anúncio do novo plano, o governo lançou o 

Projeto de Reconstrução Nacional, que tinha uma agenda de reformas estruturais para a 

modernização do país – o que, de fato, era muito importante –, porém, perdeu-se 

novamente o foco no combate à inflação e instalou-se a ideia de que era possível 

conciliar taxas mensais de inflação de dois dígitos com a retomada do crescimento 

sustentado do país. Em meados de 1992, o quadro econômico era menos crítico e a 

política macroeconômica tinha o respaldo do FMI, porém, não havia ainda solução para 

a questão da inflação. Em relação ao quadro político, a situação ficava cada vez mais 

complicada – Collor estava diretamente envolvido num amplo esquema de corrupção. 

Afastado em outubro de 1992, renuncia dois meses depois (ABREU; WERNECK, 

2014). 
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Porém, mesmo com a renúncia do Presidente da República, não houve ruptura 

no ambiente institucional. Itamar Franco assumiu o lugar de Collor e, em maio de 1993, 

delega o Ministério da Fazenda ao Fernando Henrique Cardoso, que já tinha com um 

pressuposto inicial o ajuste fiscal. Temporário e implementado por meio do denominado 

Plano de Ação Imediata (PAI), inicia com um corte nos gastos do governo. Apesar de 

tudo, a inflação atingia 20% ao mês.  

O Plano Real, em 1994, trouxe consigo a necessidade de um ajuste fiscal menos 

superficial e mais marcante. Foi observado que os resultados das contas públicas 

mostravam mais que “simples manobras de caixa por parte da política econômica para 

apresentar resultados positivos”. As transformações estruturais que ocorriam no país 

reforçavam o controle fiscal e afetavam positivamente o resultado das contas públicas. 

Elencavam como reformas estruturais: a privatização, ainda em início; a limitação do 

endividamento estadual e municipal, correspondente a um dispositivo constitucional 

limitando a rolagem da dívida mobiliária estadual e municipal; a redução dos benefícios 

pagos pela Previdência; a reformulação do setor elétrico; a lei de modernização dos 

portos e a concessão de serviços públicos (BARBOSA; GIAMBIAGI, 1995). 

A tabela 5 destaca os resultados positivos e atípicos obtidos no período, não só 

de 1990 quanto também de 1994, onde é possível observar um superávit primário de 5% 

do PIB. 
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Tabela 5 - Necessidades de financiamento do setor público (NFSP), Conceito operacional (em % do PIB) 

Fonte: BARBOSA; GIAMBIAGI (1995); BCB 

 

A Tabela 6, abaixo, apresenta o déficit e poupança governamentais e evidencia 

que o resultado operacional superavitário, obtido em 1990, pôde ser justificado pelo 

aumento temporário das receitas vindas da tributação imposta sobre os ativos 

financeiros e pelo pagamento de juros reais negativos sobre a dívida interna. É bastante 

relevante usar o resultado operacional em países de inflação alta, como o Brasil antes do 

Plano Real. 
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Tabela 6 - Déficit e poupança do governo - Conceito de contas nacionais - % PIB 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

De 1991 a 1993, nota-se um relativo equilíbrio das contas públicas, com uma 

carga tributária mais baixa em relação à arrecadação de 1990, percebendo ainda, em 

1993, um aumento das despesas previdenciárias e um corte de subsídios. Já em 1994, 

nota-se um resultado operacional superavitário, possivelmente devido ao aumento da 

receita tributária, obtida pelo fim do “efeito Tanzi” – corrosão inflacionária das receitas 

públicas, podendo ser neutralizado por meio de esquemas de indexação diária dos 

impostos – com a estabilização e redução do pagamento de juros externos, devido a dois 

fatores importantes: a valorização da taxa de câmbio e o fim da renegociação da dívida 

externa (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011). 

A Tabela 7, a seguir, mostra uma redução da dívida líquida do setor público, 

especialmente por conta do efeito inflacionário, que apresentou uma queda de 16,7% do 

PIB, entre o fim da década de 1980 e 1994. Nota-se uma regressão significativa da 
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dívida externa líquida, devido parcialmente no que se refere ao acúmulo de reservas e 

parcialmente à renegociação finalizada em 1994. 

                       Tabela 7 - Dívida líquida do setor público - % PIB 

 

                       Fontes: FURUGUEM et al. (1996); BCB (a partir de 1991) 

 

Como visto anteriormente, o Brasil passou por várias tentativas de estabilização 

das elevadas taxas inflacionárias, entre planos ortodoxos e heterodoxos, porém nenhum 

apresentou o sucesso esperado no combate à inflação ou na retomada do crescimento 

econômico.  

Em mais uma dessas tentativas, veio o Plano Real, a partir de 1994, tendo um 

contexto internacional favorável, com um grande fluxo de capitais externos. De acordo 

com Giambiagi et al. (2011), o Plano dividiu-se em três fases, sendo a primeira iniciada 

com a criação do Fundo Social de Emergência em março de 1994. A segunda fase é 

marcada pela indexação de todos os preços da economia, através da criação da Unidade 
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Real de Valor (URV). Na terceira fase, em junho de 1994, foi determinado o valor 

monetário da URV para reais. 

A decisão da criação da URV, com a indexação da moeda, foi baseada, além de 

experiências passadas que não obtiveram sucesso, na possibilidade de uma reforma 

monetária imediata, na qual em apenas um momento a moeda lastreada no dólar aos 

poucos iria tomando o lugar da antiga moeda. O URV foi, na verdade, o preço do dólar 

do dia anterior, fazendo com que os preços dos bens e dos serviços fossem divididos 

pela taxa URV, para assim obter o valor expresso em Real. O principal objetivo com a 

URV era manter os preços estáveis, exatamente como os do dia anterior, sendo feita 

uma indexação de todos os preços na economia para o dólar (ABREU E WERNECK, 

1994). 

Evitando quaisquer tipos de congelamento de preços, o Plano Real tornou 

obrigatória a conversão dos salários para a URV no início da segunda fase, tendo em 

foco eliminar o problema da indexação dos salários. 

O então ministro de Reforma do Estado – que permaneceu durante todo o 

primeiro mandato de FHC – Luiz Carlos Bresser Pereira discute os objetivos do plano, 

em artigo na Folha de São Paulo: 

O objetivo será uma inflação inferior a 20 por cento no primeiro ano. 

Objetivo viável, já que a economia e a sociedade brasileiras estão preparadas 

para isto. E seu custo será zero ou mesmo negativo. Porque, apesar do aperto 

fiscal, não haverá recessão. Pelo contrário, em pouco tempo assistiremos à 

retomada do desenvolvimento, como aconteceu na Argentina. O que não 

significa que teremos resolvidos nossos problemas. Mas, simplesmente, que 

agora o Brasil enfrentará problemas civilizados, semelhantes aos que uma 

sociedade civilizada normalmente enfrenta, ao invés de enfrentar a 

hiperinflação indexada brasileira, que é sinônimo de barbárie. 

 

O Plano Real, teve como destaque, uma de suas diferenças dos outros planos, a 

sua forma de implementação gradual, não como um choque na economia, mas sim de 

forma planejada, tendo como objetivo restabelecer a estabilidade monetária, 

combatendo a inflação. A inflação passada foi associada com a inflação futura, e os 

preços começaram a se desvincular dos custos de produção, sendo definidos e baseados 

em expectativas inflacionárias. 

 

Conforme Holanda (2002) destacou, a mais importante causa da inflação, em 

uma situação de ausência de choques de oferta, é a elevação do estoque monetário (na 
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maioria das vezes relacionada com o déficit público), que é acentuada pelas 

consequências de indexação. Em economias emergentes, o fator mais importante para 

explicação da inflação, no longo prazo, seria o tamanho do déficit público, como 

proporção do PIB. 

 

Dessa forma, foi objetivado combater um tipo específico de inflação, a inflação 

inercial, a qual faz a moeda perder sua função de reserva de valor, deixando de ter 

credibilidade, podendo ter até seu poder de compra reduzido de um dia para outro e 

fazendo, assim, com que seus agentes econômicos procurem se desfazer rapidamente da 

mesma. 
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3. O PROCESSO DAS PRIVATIZAÇÕES E DAS REFORMAS FISCAIS 

3.1. A origem da “onda” das privatizações 

3.1.1. A estatização do Brasil 

Desde o primeiro governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, o Brasil passou 

por um processo de estatização, com uma grande ampliação e multiplicação das 

empresas do governo. Foi implantada uma rígida política de substituição das 

importações, que decidia que os grandes empreendimentos, interessantes para o 

desenvolvimento do País, deveriam ficar sobre a direção estatal. Assim, criou-se 

Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Hidro 

Elétrica do São Francisco e, no segundo governo de Getúlio, de 1951 a 1954, foi 

fundada a Petrobrás. No período do regime militar, de 1964 a 1985, houve o maior 

incremento da participação do Estado na economia, com a criação de empresas atuantes 

desde setores estratégicos a setores hoteleiros e supermercados. 

O processo de privatização ou desestatização das empresas estatais no Brasil foi 

impulsionado no início dos anos 80. Esse processo representa a venda da totalidade ou 

de parte do patrimônio do Governo, que é o proprietário da firma, para a empresa 

privada, ou ainda é representado por meio de uma concessão de um serviço antes feito 

por uma empresa pública e agora por uma empresa privada (ex: transporte, 

fornecimento de energia elétrica, distribuição de água para a iniciativa privada). 

Na América Latina, em particular, esse processo ganhou força a partir da 

formação do “Consenso de Washington”, um conjunto de medidas formuladas em 

novembro de 1989 pelo FMI, Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados 

Unidos, que proponha para os países em desenvolvimento um "ajustamento 

macroeconômico" objetivando a superação das suas dificuldades com a crise fiscal do 

estado e com os altos índices inflacionários, por meio de uma “orientação” nas reformas 

estruturais das respectivas economias. 

O "Consenso de Washington" foi uma peça chave usada ao redor do mundo para 

consolidar o neoliberalismo, recomendando disciplina fiscal, redução dos gastos 

públicos, abertura comercial, privatizações das estatais, dentre outras regras. A retirada 

do Estado da economia significava um funcionamento livre e eficaz do mercado, e foi 



31 
 

 
 

bastante apoiada pelo fato de os estados estarem financeiramente falidos e gerando 

baixos indicadores de desempenho na produção almejada da iniciativa privada. No 

Brasil, o processo de desestatização tem início a partir da instalação do Programa de 

Desburocratização, por meio do Decreto 83.740 de 18.07.1979.  

Segundo Beltrão (1984), o Programa de Desburocratização pretendia assegurar o 

respeito à dignidade e à credibilidade das pessoas, além de protegê-las contra a pressão 

burocrática, não sendo destinado a qualquer melhoria do funcionamento interno da 

máquina administrativa. Dessa forma, evidencia-se a dimensão política do Programa, ou 

seja, a sua completa inserção no processo de abertura democrática e sua vinculação à 

liberdade individual (que estão diretamente conectadas). 

O Programa se destinou à melhoria do atendimento dos usuários do serviço 

público e à redução da interferência do Governo. Com esse Decreto, o Governo Federal 

criou a Secretaria de Controle de Empresas Estatais-SEST, passando a cadastrar, criar 

bancos de dados e indicadores de desempenho para as empresas estatais, além de a 

própria Secretaria passar a ter como funções controlar e coordenar essas empresas, 

acompanhando, por exemplo, seus níveis de investimento e endividamento além dos 

gastos com pessoal. Esse foi o marco que deu início ao processo de desativação, 

transformação e transferência de empresas controladas pelo governo. 

3.1.2. Primeiras privatizações 

O primeiro contato com as privatizações ocorreu no governo Figueiredo (1979 -

1984), com o decreto n.º 86.215 de 25 de julho de 1981, em que foram estabelecidas as 

normas para a mudança de empresas estatais para iniciativas privadas. Contudo, apenas 

em 1990, no governo de Fernando Collor, ocorrem as privatizações por meio do 

Programa Nacional de Desestatização (PND), por meio da Lei nº 8.031. 

Segundo o jornal O Estado de São Paulo (1981), as privatizações começaram 

discretas:  

As primeiras privatizações apresentadas pela Comissão Especial de 

Desestatização, criada no decreto, foram as da América Fabril, a Companhia 

Química do Recôncavo e a fábrica de papel e celulose Riocell. Durante os 

anos 80, o ritmo dos negócios foi tímido.  

A partir de 1980, houve destaque na "reprivatização" das empresas estatizadas 

involuntariamente, na maioria dos casos, sendo justificada pelas dificuldades 
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financeiras. Dessa forma, foram privatizadas empresas de pequeno porte, obtendo fracos 

resultados econômicos (US$ 780 milhões), o que não era o objetivo principal, mas sim 

evitar que o governo aumentasse ainda mais sua presença no setor produtivo (BNDES, 

2015). 

Em 1985, no governo de José Sarney, as privatizações continuam com a 

fundação do Conselho Interministerial de Privatização. Empresas de consultoria são 

contratadas para fazer novos planejamentos setoriais de privatização, como por 

exemplo, no caso da empresa de consultoria Coopers & Lybrand de energia elétrica, que 

venceu a licitação, planejando novos métodos de funcionamento para o sistema de 

energia elétrica do país.  

Em 1988, é criado o Programa Federal de Desestatização e instalado o Conselho 

Federal de Desestatização, que tentam ampliar a intenção do Programa Nacional de 

Desestatização (PND), o qual tinha como objetivo a redução da dívida pública. 

O Programa Nacional de Desestatização (PND), criado em 1990, passou a 

assumir atributos mais abrangentes, não tendo mais apenas como alvo a 

“reprivatização” das empresas, mas também a privatização de empresas tradicionais do 

setor produtivo estatal. A venda da Usiminas, por exemplo, em outubro de 1991, 

arrecadou mais que duas vezes o alcançado na década de 80. O PND concentrou o foco 

na venda de estatais produtivas, incluindo as empresas siderúrgicas, petroquímicas e de 

fertilizantes no Programa. Durante este período, a prioridade para o ajuste fiscal 

traduziu-se na utilização das chamadas “moedas de privatização”, que eram os títulos 

que representavam a dívida pública federal na compra das estatais (BNDES, 2015). 

A Comissão Especial de Desestatização tinha a intenção de conter a criação de 

novas empresas públicas, interrompendo as atividades ou passando para o setor privado 

aquelas empresas cujo controle público não é mais necessário. Com isso precisou fixar 

um preço mínimo de venda das empresas e da cesta de moedas de privatização, obtendo 

uma maior redução da dívida pública federal.  

Uma vez estabelecida, essa Comissão identificou 140 estatais prontas para serem 

privatizadas, no curto prazo. Dessas, 50 foram inicialmente listadas para venda. 

Contudo, o saldo efetivo dessa primeira tentativa de privatização não chegaria sequer a 

esse número: um total de 20 empresas seria vendido a agentes privados, uma seria 
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alugada e oito seriam incorporadas a outras instituições públicas. No total, a venda 

dessas 20 firmas representou uma receita total de apenas US$ 190 milhões. As empresas 

privatizadas no período de 1981 a 1984 somavam ativos de apenas US$ 274 milhões e 

empregavam, no total, menos de cinco mil trabalhadores (PINHEIRO, 1991). 

O Programa Federal de Desestatização foi criado com o Decreto nº 95.886, tinha 

como objetivos transferir para o setor privado atividades econômicas que eram 

exploradas pelo setor público, diminuir o déficit público, dinamizar o mercado de títulos 

e valores mobiliários, estimular a competição no mercado, promover a privatização de 

atividades econômicas exploradas, com exclusividade, por empresas estatais, 

ressalvados os monopólios constitucionais, entre outros. Além disso, o decreto também 

detalhou melhor os instrumentos que podem operacionalizar o processo de privatização, 

como transformação, incorporação, fusão ou cisão; alienação de participação societária 

e abertura de capital.  

Em 1990, no governo de Fernando Collor de Mello, nota-se uma diminuição do 

processo de privatização que vinha acontecendo. O presidente em questão pretendia 

harmonizar as privatizações com um controle inflacionário, por meio do ajuste fiscal 

estrutural, juntamente com o instalado movimento neoliberal nos EUA e Reino Unido e 

com o “consenso de Washington”.  

De 1995 a 2002, no governo de Fernando Henrique Cardoso, ocorre a 

confirmação das privatizações, mantendo a sua forte presença desde governos 

anteriores. Foi arrecadado nesse período U$S 93.424 bilhões nas Receitas das Vendas 

contra U$S 11.874 bilhões nas Dívidas Transferidas, no período compreendido entre 

1990-1994, ou seja, 88,8% contra 11,2% (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, 2002). 

Cardoso (2008) dá destaque à importância da ampliação das privatizações, 

propondo inclusive uma alteração do seu conceito: 

O processo de privatização deve ser acelerado e estendido a outras atividades 

e empresas dos setores de energia, transporte, telecomunicações e mineração. 

Mantidos os critérios essenciais de transparência e valorização do patrimônio 

publico, o próprio conceito de privatização deve ser ampliado: venda de 

empresas com controle acionário direto ou indireto da União; venda de 

participações acionárias; venda de ativos imobilizados; concessões de 

serviços públicos, incluindo a responsabilidade por novos investimentos; 

contratos de administração de serviços com empresas privadas e terceirização 

de atividades. 
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O procedimento de passagem de empresas produtivas ao setor privado é 

intensificado, sendo observado o término da privatização das empresas do setor 

siderúrgico. O uso em maior quantidade dos recursos em moeda corrente nas operações 

de privatização não diminuiu a relevância das “moedas de privatização” no PND. 

Contudo, modificações na legislação foram introduzidas, permitindo a ampliação do uso 

de créditos contra o Tesouro Nacional como meios de pagamento, a venda de 

participações minoritárias, detidas direta ou indiretamente pelo Estado, e a abolição da 

discriminação contra investidores estrangeiros, tudo isso com o intuito de ampliar e 

democratizar o Programa (BNDES, 2015). 

Entraram, enfim, no processo de privatização os setores elétrico, petroquímico, 

ferroviário, telecomunicações e mineração. Tendo destaque, em maio de 1997, a 

transação com a Companhia Vale do Rio Doce-CVRD. 

Em suma, as privatizações tiveram essencial importância para a redução da 

dívida pública e recuperação da poupança pública, sendo importantes para garantir os 

resultados obtidos pelo Plano Real. 

3.2 Reformas fiscais e o Plano Real 

Logo no início de seu governo, Fernando Henrique anuncia, em 13 de junho de 

1993, o Plano de Ação imediata (PAI), um programa de ajuste fiscal, já cortando seis 

bilhões de dólares nos gastos do governo ainda durante o ano orçamentário de 1993. Em 

1994, o orçamento, feito por Edmar Bacha, foi enviado ao Congresso como uma 

emenda a ser votada no processo de revisão constitucional: o Fundo Social de 

Emergência (FSE), que asseguraria ao governo a permissão no uso de 20% das receitas 

constitucionalmente vinculadas a despesas específicas, como, por exemplo, educação e 

seguridade social, e as que eram transferidas automaticamente aos estados e municípios. 

O FSE foi aprovado pelo Congresso no dia 2 de fevereiro de 1994, mas o controle sobre 

o repasse de verbas e das dívidas dos estados e dos municípios só aconteceu com a Lei 

de Responsabilidade Fiscal, aprovada em maio de 2000 (ALMEIDA, 2010). 

A opção da política fiscal foi pela via de menor resistência, ou seja, a adoção de 

medidas temporárias de ajuste que teriam como consequência a ampliação da 
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capacidade de gestão das contas públicas ao mesmo tempo em que as reformas 

estruturais, as quais deveriam garantir bases firmes para o ajustamento de longo prazo 

do setor público, seriam encaminhadas para votação no Congresso. Dessa forma, a 

política fiscal adotada ao longo do Plano Real pode ser separada em dois momentos: 

inicialmente, medidas de curto alcance, com o objetivo de apenas contornar os 

desajustes mais importante enfrentados pelo governo; e, a seguir, um conjunto de 

medidas voltadas para o ajuste estrutural do setor público, sendo desenvolvido ao 

mesmo tempo em que os ajustes de curto prazo. 

Com o Plano Real, em 1994, vieram medidas de estabilização juntamente com 

medidas fiscais, que privilegiaram as seguintes questões: a criação do Fundo Social de 

Emergência (FSE), algo temporário para a desvinculação das receitas orçamentárias e 

que posteriormente foi substituído pelo Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) em 1996; e 

uma ampliação da arrecadação do governo federal, com um conjunto de alterações no 

setor tributário (RAMOS, 2001). 

O Fundo Social de Emergência (FSE) foi criado pela Emenda Constitucional de 

Revisão (ECR) n.º 1, de 1994, sendo integrado a esse Fundo: os recursos do Imposto de 

Renda (IR) descontados de servidores públicos federais (repetindo previsão da PEC n.º 

51/1991); o resultado do pacote fiscal, que provocou um aumento da arrecadação dos 

impostos (IR, ITR e IOF) e das contribuições sociais (CSLL e PIS/PASEP); e 20% da 

arrecadação total dos impostos e contribuições (ressalvadas as deduções anteriores). 

Com essa Emenda, vem uma nova concentração de recursos da União, que 

passou a se apossar do aumento da arrecadação de impostos, vindo de uma perda de 

20% dos recursos das transferências constitucionais e das parcelas relativas do IR 

descontados dos servidores públicos federais. Contribuições sociais, tanto da parcela 

relativa ao aumento da arrecadação, quanto de 20% do conjunto, foram tomadas pela 

União quando, na verdade, deveriam ser compartilhadas.  

No final do vigor do FSE, houve a sua renovação em 1996, pela EC n.º 10, como 

Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), mantendo todas as suas desvinculações, exceto a 

subtração de 20% dos fundos constitucionais da arrecadação dos impostos. A EC n.º 17, 

de 1997, renovou por mais dois anos o FEF, ampliando temporariamente os repasses do 

Fundo de Participação do Município (FPM). Em 2000, foi criada a Desvinculação de 
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Receitas da União (DRU), pela EC n.º 27, renovada pelas Emendas Constitucionais n.º 

42, de 2003, e 56, de 2007. As consequências da DRU estavam restritas às vinculações 

da educação e das contribuições sociais. 

Mesmo sendo restringidos ao período de 1993 e 1994, os efeitos das 

desvinculações sobre as transferências tiveram o tempo necessário para aumentar as 

alíquotas das contribuições sociais (recursos que não compõem a repartição de receita 

com Estados e Municípios) e centralizar os recursos tributários na União. Assim, 

mudanças constitucionais e legais agiram nesse mesmo sentido.  

Alguns exemplos, tomados por base os estudos tributários da Receita Federal do 

Brasil, podem ser identificados, segundo Vaz (2008): 

(i) em 1994, as receitas de CSLL e da Cofins aumentaram frente ao realizado 

em 1993, de 2,11% para 3,40%, em percentuais do PIB, nesse período, as 

receitas do IR e do IPI caíram de 6,42% para 6,25%; 

(ii) em 1996, a criação da Contribuição Provisória sobre a Movimentação 

Financeira (CPMF) com alíquota de até 0,25% - alíquota instituída por Lei 

foi de 0,20% e o início da cobrança deu-se em 1997 – EC n.º 12; com 

aumento de 0,8% do PIB em arrecadação própria para a União; 

(iii) em 1998, elevação das alíquotas da Cofins de 2% para 3%; a receita 

dessa contribuição aumentou, em relação ao PIB de 1,9% para 3,2%; 

(iv) em 1999, elevação das várias alíquotas da CSLL; 

(v) em 1999, a alíquota da CPMF foi ampliada para 0,38%, por um período 

de doze meses, devendo posteriormente ser cobrada com 0,30%, EC n.º 21; 

essa arrecadação cresceu de 0,8% para 1,3%, em relação ao PIB; 

(vi) em 2000, quando a alíquota da CPMF deveria baixar, com a criação do 

Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, ela foi fixada em 0,38% (EC 

n.º 31), percentual mantido em todas as renovações posteriores (EC n.º 37, de 

2002 e EC n.º 42, de 2003); 

(vii) em 2002, as receitas da contribuição econômica sobre combustíveis, 

CIDE Combustíveis, ampliam em 0,5% do PIB as receitas próprias da União; 

(viii) em 2003, com efeitos financeiros a partir de 2004, a transformação da 

Cofins numa contribuição não-cumulativa, com a aplicação de uma alíquota 

de 6,7%, elevou a receita dessa contribuição, em relação ao PIB, de 3,4% 

para 4,0%. 

 

Vê-se que o FSE realmente contribuiu com uma melhoria na gestão dos recursos 

fiscais. Assim, ainda que a alta inflação não estivesse mais presente, o que poderia 

mascarar as inconsistências das contas públicas, a flexibilização de parte do Orçamento 

foi fundamental para diminuir as pressões sobre o Orçamento Federal, evitando que 

despesas em excesso trouxessem pressões por um financiamento inflacionário. 

Junto à concepção do Fundo, medidas administrativas para reforçar a 

arrecadação dos impostos também forma tomadas. Além disso, foram promovidas 
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alterações na estrutura tributária por meio do aumento de algumas alíquotas e da criação 

do IPMF (Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira). Já de imediato foi 

possível notar os efeitos, de acordo com a Tabela 8, com um aumento, em 1995, de 

12,6%, em termos reais, das receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal 

(SRF). Em 1996, o crescimento real da arrecadação administrada foi menor, com 

+3,6%, justificado pelo fim da cobrança do IPMF. Nos próximos anos, com a tentativa 

de adequar, em curto prazo, a arrecadação fiscal às necessidades de recursos, a estrutura 

de alíquotas federais sofreu várias modificações. Consequentemente, em 1997 e 1998 

houve um crescimento das receitas administradas por volta de 8% ao ano. 

Tabela 8 - Participação da CPMF e das receitas não-tributárias na arrecadação federal  (em R$ milhões de 

dez./1998).

 

Fonte: Elaboração Própria. 

*Receitas não provenientes de tributos ou contribuições, inclusive receitas de concessão. 

Com o sucesso obtido nas arrecadações da Receita Federal, surge uma 

preocupação agora com o continuo aumento dessa receita vinda de novos impostos ou 

contribuições provisórias (como o IPMF E O CPMF), de aumentos temporários nas 

alíquotas, de concessões de serviços públicos à iniciativa privada, dentre outras fontes. 

Como é possível ver pela Tabela 8, a participação do item demais receitas (inclui 

a arrecadação extraordinária do Tesouro Nacional) no total da arrecadação federal 

(tirando as receitas do INSS) aumentou sucessivamente ao longo do período, com 

destaque de 1997 a 1998, quando subiu de 5% para 11,5%. Tal salto pode ser justificado 

pelo grande volume de receitas extraordinárias auferidas pelo Tesouro em 1998, R$ 

13,5 bilhões, dos quais R$ 9,2 bilhões corresponderam à concessão de serviços de 

telecomunicações. A introdução do IPMF/CPMF em 1994 foi bastante importante na 

arrecadação total, correspondendo em média a 7% do total das receitas administradas 

pela SRF. 
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Nos anos de 1994, 1997 e 1999, o aumento da carga tributária se deu de forma 

repartida, diferente dos anos 1997 e 2007, com as EC n.ºs 17 e 55, que tiveram suas 

regras alteradas a favor da descentralização, ambas tendo suas contribuições para os 

municípios elevadas, com a EC nº 17 apresentando efeitos temporários e com a EC nº 

55 apresentando efeitos permanentes.  

A Tabela 9 a seguir exibe alguns resultados, comparando o desenvolvimento das 

receitas próprias da União com o valor das transferências constitucionais a estados, 

municípios e fundos regionais, ambos em relação ao PIB. Nota-se como o crescimento 

das receitas próprias da União destaca-se em relação à constância das transferências 

constitucionais a estados. Sendo tirado apenas o ano de 1990, quando ocorre uma 

distorção da série por conta da desproporcionalidade das receitas, percebe-se que até 

2005, enquanto a arrecadação própria cresceu de 16,7% para 23,6%, avançando sobre 

6,9 pontos percentuais do PIB, as transferências variaram de 2,8% para 4,1%, um 

aumento de apenas 1,3. 

Tabela 9 - Evolução da receita própria da União, das transferências constitucionais e dos principais 

grupos de Receitas - Brasil, 1990 a 2005 (em % do PIB) 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Para justificar esse desempenho discrepante entre a arrecadação própria da 

União e os valores das transferências constitucionais observa-se a prioridade que foi 

dada para a elevação das receitas em contribuições sociais e econômicas. Comparando a 

evolução dos conjuntos de tributos: as principais contribuições sociais (Cofins, CSLL e 

CPMF) e, os principais impostos objeto de repartição (IR e IPI), percebe-se que em 

1991, esses impostos corresponderam a quase o dobro dos valores destas contribuições 

sociais, e em 2005 eles estavam praticamente igualados, demonstrando um progresso 

bastante desproporcional. Se agregarmos as contribuições econômicas, a receita desses 

impostos em 2005 foi menor que o valor arrecadado pelas contribuições. Em 1991, pelo 

contrário, o somatório de IR e IPI superava o de todas essas contribuições em 85%. 

Também deve ser percebido com a Tabela 9 os vários períodos em que há 

aumento da arrecadação de recursos próprios da União, uma elevação das receitas 

relativas às contribuições sociais analisadas (CPMF, Cofins e CSLL) e uma contração 

das receitas do IR e IPI. Estes momentos são típicos, em que o aumento da receita da 

União ocorre ao mesmo tempo de uma diminuição das transferências constitucionais. 

3.2.1 O Impacto das Reformas 

O Governo brasileiro moveu uma série de esforços para implantar um ajuste 

fiscal duradouro. Estão em discussão no Congresso Nacional emendas à Constituição, 

propondo reformas administrativa, previdenciária e tributária. Todas pretendem, dentre 

outros objetivos, gerar um equilíbrio sustentável nas contas públicas. Um processo de 

reforma constitucional é lento, porque exige muitas negociações, já que muitos 

interesses devem ser atingidos. Mesmo após as reformas serem aprovadas, demorarão 

algum tempo para surtir efeitos sobre as contas públicas. 

As receitas obtidas com a privatização têm um papel-chave nesse processo. O 

programa de vendas de estatais brasileiras, já apontado pelo jornal Financial Times 

como o maior do Mundo, tem potencial de apresentar uma grande magnitude de 

recursos para o Governo, o que deve assegurar o equilíbrio fiscal até que as reformas 

estruturais em curso passassem a surtir efeito. É óbvio que, como as receitas de 

privatização são transitórias, é fundamental que tais reformas sejam de fato 

implementadas para garantir o ajuste fiscal de longo prazo. 
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Caso o Governo não mova esforços no sentido de acelerar um ajuste fiscal, 

implementando, de fato, as reformas constitucionais e resistindo às pressões por 

aumentos de gastos públicos, a trajetória da dívida pública como proporção do PIB deve 

continuar ascendente, mesmo com um volume significativo de privatizações. 

A opção pela privatização rápida e em massa foi uma escolha clara do Governo 

pela maximização das receitas de venda em detrimento de considerações sobre 

eficiência alocativa. Assim, o Governo privatizou monopólios sem maiores 

preocupações com a regulação, já que avaliou, naquele momento, o problema mais 

grave a resolver era macroeconômico, especialmente nas finanças públicas e no balanço 

de pagamentos. A privatização desempenhou, ainda, o papel de sinalizador para o 

mercado de que o Governo de fato estava comprometido com profundas reformas 

econômicas. Acresça-se que o abatimento da dívida externa permitiu uma queda na taxa 

de juros cobrada ao País (60% das receitas de privatização tiveram origem externa).  

O Plano Real, mesmo com seu mérito, aborda como um de seus pontos 

vulneráveis a ausência de equilíbrio das contas públicas. O Governo tem movido muitos 

esforços para corrigir essa carência, mas muitos deles acabam envolvendo reformas na 

Constituição, que necessitam de negociações para serem aprovadas e, por isso, exigem 

um longo prazo. 

Ao mesmo tempo, o País entrou na fase mais importante do seu programa de 

privatização, esperando arrecadar mais de R$ 75 bilhões entre 1998 e 2000, além dos 

R$ 17 bilhões de 1997. Tais valores devem desempenhar um papel significativo na 

passagem entre a atual situação fiscal e a fase de equilíbrio duradouro nas contas 

públicas, somente possível quando as reformas constitucionais encaminhadas pelo 

Governo ao Congresso Nacional começarem a surtir efeitos (AMARAL FILHO E 

LIMA, 1998). 

Somente com o Plano Real, o período superinflacionário, que teve duração até 

1994, após várias tentativas de estabilização econômica, obteve sucesso ao atingir o 

caráter inercial da inflação. Tal episódio, do ponto de vista das relações financeiras 

intergovernamentais, fortaleceu os governos subnacionais com a redemocratização do 

país, alcançando uma melhor situação quanto à distribuição de recursos e à autonomia 

tributária, isso se deve ao fato de uma redução drástica na inflação praticamente 



41 
 

 
 

eliminar o floating que os governos subnacionais obtinham antes, contudo, sem a 

superinflação, as contas públicas estaduais foram reveladas negativamente. 

Com a fragilidade financeira, os governadores acabaram perdendo seu poder em 

relação à União e, com isso seus recursos que eram utilizados desde 1982, o que fez 

surgir a necessidade de atrair capitais externos, principalmente por meio da elevação da 

taxa de juros. Em 2001, o resultado desse mecanismo trouxe um crescimento 

exponencial do acúmulo da dívida pública, elevando de R$ 60 bilhões em 1994 para 

mais de R$ 624 bilhões, além da elevação do total da dívida pública de 35,8% do PIB 

no início de 1998, para quase 50% no final de 1999, alcançando em torno de 60% ao 

longo de 2002. 

Devido a negligências anteriores e à fragilidade financeira atual, o maior 

impacto do peso dos elevados juros acabou por atingir os governos estaduais e 

municipais, trazendo a necessidade de uma nova negociação de um modelo de relações 

intergovernamentais, além de uma consequente maior concentração de poder nas mãos 

da autoridade monetária do Banco Central (ALMEIDA, 2010). 
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4. MUDANÇAS PÓS-PLANO REAL 

4.1. O Governo FHC 

O Plano Real consegue uma estabilização monetária que solidifica o mandato do 

presidente Fernando Henrique Cardoso, o qual se viu apto a montar uma engenharia 

institucional apropriada para modificar a situação macroeconômica. 

Sola et al. (1998) discutem a efetividade da concentração da autoridade 

monetária no Banco Central, bem como Loureiro e Abrucio (1999) abordam o foco de 

poder concedido ao Ministério da Fazenda, principalmente às Secretarias da Receita 

Federal e do Tesouro Nacional. 

Para o aprimoramento da arrecadação, bem como para o crescimento da carga 

tributária no país, a Secretaria da Receita Federal (STN) teve fundamental importância 

durante os dois mandatos de FHC. A carga tributária apresentou uma elevação de 22%, 

em 1994, para cerca de 34% do PIB, em 2002, juntamente com a participação da União 

no conjunto, sendo a maior constatada da história do País. 

Loureiro e Abrucio (2004) discutem a importância do fortalecimento do 

Ministério da Fazenda além do limite tradicional do Estado contemporâneo, durante o 

governo FHC, visto que a situação atual era de dificuldade financeira. Tal importância 

foi dada por meio da liberação ou detenção de recursos orçamentários por meio da STN, 

determinando assim a maneira de implementação das políticas decididas por outros 

ministérios, conforme as necessidades de ajuste fiscal. Do mesmo modo, através dos 

técnicos do Tesouro, a Fazenda atuou politicamente com ação de controle dos outros 

ministérios nos quais tiveram seus titulares nomeados de acordo com as negociações, 

objetivando dessa forma o apoio do Congresso, além de forçar o ajustamento ao 

controlo das contas públicas. 

A esse propósito, houve um papel estratégico da Secretaria da Receita Federal ao 

longo da renegociação da dívida dos governos subnacionais, visto que a STN 

centralizara a administração de toda a dívida pública. Seu papel foi importante na 

federalização dos débitos, ao conter, consequentemente, conhecimentos a cerca da 

situação das finanças de todos os membros da Federação. 
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Em relação ao que é função da burocracia econômica, faz-se fundamental 

evidenciar a existência de um incremental aprendizado em comparação aos erros 

cometidos durante a redemocratização. Observa-se que grande parte dos integrantes da 

Fazenda já havia tido alguma experiência em governos anteriores, além de participações 

em fundamentais reformas, assim como a criação da STN, bem como conhecimento 

sobre os limites a que se ater, politicamente ou economicamente, em relação ao 

reordenamento fiscal do País. Acresça-se que o que foi incrementado ocorreu de forma 

gradual, com learning organization, marca presente não apenas em grupos burocráticos 

estáveis, mas também em renomados funcionários que vêm de fora da administração 

pública (LOUREIRO, 2004). 

Várias reformas políticas e institucionais, em relação às finanças públicas, foram 

favorecidas pelo Governo Federal com o sucesso do Plano Real, através da força 

política, do reforço do núcleo econômico e da possibilidade de aproveitar o que foi 

conquistado anteriormente. Com as reformas de âmbito federativo apresentando seu 

propósito vinculado à ainda existente crise financeira dos estados, uma das reformas 

ocorrida foi a aprovação de uma abrangente renegociação das dívidas subnacionais, por 

meio de um contrato com maior segurança de enforcement. Tal medida obrigou vinte e 

cinco estados a assinarem um novo acordo com a União, com base na lei 9.496. 

Mora (2002) discute os compromissos que tiveram que ser assumidos por parte 

dos governos estaduais, diante de um valor total de refinanciamento de 132 bilhões de 

reais, incluindo a aquisição de superávit primário, um maior incremento na arrecadação, 

privatizações de empresas e/ou bancos, além de penalidades mais claras e efetivas, 

tomando como exemplo a detenção dos recursos do Fundo de Participação dos Estados 

(FPE). Diante desse quadro, a STN, com delegação obtida pela lei aprovada no Senado, 

negociou e firmou os contratos de cada estado. 

Acresça-se que os bancos estaduais também foram atingidos pelas mudanças 

federativas, trazendo extinções, privatizações e, em especial, o fim dos socorros 

compulsórios (bastante presente no período anterior). Como efeito do ocorrido, dez 

bancos estaduais foram liquidados ou extintos, dezesseis foram transformados em 

agências de fomento, dez foram privatizados e quatro permaneceram em processo de 

privatização. O PROES (Programa de Incentivo à Redução do Setor Público na 
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Atividade Bancária) entrou como forma de financiar este processo, desembolsando, até 

março de 2002, por volta de 70 bilhões de reais (MORA, 2002). 

Em geral, o grande legado do governo Fernando Henrique Cardoso foi no 

âmbito do equilíbrio macroeconômico e reformas institucionais, mais especificamente 

em relação ao reordenamento das finanças públicas. Esse reordenamento começa com a 

reforma do sistema financeiro nacional, o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle 

do déficit estadual e municipal e culmina na aprovação da mais importante reforma 

institucional dos últimos anos, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 1999 estabeleceu-

se o regime de metas de superávit primário e de inflação, bem como do câmbio 

flutuante – conhecido como tripé macroeconômico. 

 4.2. O Governo Lula 

A posse de Luis Inácio Lula da Silva, a partir de 2003, representa a ascensão da 

esquerda ao poder (através do Partido dos Trabalhadores), firmando, apesar da 

discordância de muitos analistas, o discurso das mudanças estruturais ao confirmar que 

a defesa da estabilidade e a austeridade fiscal deveriam ser transformações permanentes. 

Acresça-se que o mercado pareceu durante muito tempo acreditar que a 

manutenção da estabilidade e da austeridade eram compromissos apenas do presidente 

Fernando Henrique, juntamente com seu ministro da Fazenda e o Banco Central, 

deixando dúvidas sobre até que ponto tais compromissos seriam cumpridos 

(GIAMBIAGI et al., 2011). 

Segundo Werneck (2011), inicialmente, ao longo dos três primeiros anos do 

governo do Presidente Lula houve uma confirmação da nova posição do governo, que 

decidira abandonar seu antigo discurso econômico e seguir com a política 

macroeconômica que vinha sendo feita no governo anterior, além do que, o País 

conseguiu, mesmo com dificuldades, ultrapassar o risco de ruptura e garantir uma 

ampliação substancial. 

O processo de transformação do PT seguiu de forma discreta, até 2002, 

abandonando medidas como a defesa da moratória da dívida externa, tornando possível 

listar algumas declarações de adeptos à nova configuração: 
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A economista Maria da Conceição Tavares (ex-deputada federal do PT e na 

época conselheira de Lula), defendia a “não venda” do País para pagar a dívida externa, 

em artigo da Folha de São Paulo (2000): 

As autoridades econômicas vêm aceitando qualquer tipo de chantagem e de 

qualificação de risco (leia-se taxas de juros estratosféricas em dólar) impostas 

pelos credores que levou o Ministério da Fazenda a praticar ajustes fiscais 

permanentes e desmesurados mesmo para padrões latino-americanos. 

Face às consequências da política econômica praticada pelos nossos 

governantes, está mais do que na hora de submeter à população um plebiscito 

nacional sobre a dívida externa que esclareça os prejuízos decorrentes de 

manter essa situação de submissão às regras do FMI que mantêm o país 

prisioneiro do capital financeiro internacional, sem projeto de futuro e muito 

menos de nação. 

 

Houve um apoio das principais lideranças do PT a um plebiscito informal e 

voluntário acontecido juntamente à população através da Conferencia Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), abordando três questões. A primeira delas era referente à 

permanência ou não do acordo com o FMI, feito em 1999, a segunda, a uma auditoria 

da dívida externa em relação à sociedade ser favorável ou não, e a terceira referia-se à 

permanência do pagamento ou não da dívida interna aos especuladores pelo orçamento 

público nos três níveis de governo. 

O deputado federal do período, Aloízio Mercadante (do PT), afirmou seu apoio 

ao plebiscito em 2000 e confirmou, em artigo publicado no Jornal do Brasil em 2013, 

que "O que nós queremos é fazer uma reforma política com participação popular", 

comentando ainda sobre um necessário posicionamento da população acerca do 

financiamento público de campanha e representação política. 

Contudo, muitos não aderiram à política de ajustamento, incluindo alguns dos 

importantes porta-vozes do Partido, como Guido Mantega, que revelou sua opinião em 

coluna do jornal Valor Econômico, em 2001, referindo-se às metas fiscais para 2002-

2004 anunciadas na Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO), onde comenta sobre o 

exagero, numa economia como a do momento, de uma meta de superávit primário de 

3% do PIB, de 2001 até 2004 (VALOR ECONÔMICO, 2001). 

Acresça-se que os argumentos, a favor ou não, que foram citados fazem 

referencia apenas à existência de um debate em torno da necessidade ou não desse 

pagamento, o que por si só gerou temor no mercado financeiro interno e externo, 

trazendo dúvidas quanto à atitude que o PT poderia tomar em relação ao pagamento da 
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dívida externa bem como da sustentação de superávits primários que tolerassem a 

despesa com juros da dívida interna.  

Em 2001 houve a divulgação do primeiro documento oficial do Partido dos 

Trabalhadores, “Um outro Brasil é possível”, abordando o plano econômico e propostas 

como a renegociação da dívida externa e a limitação na forma de um percentual-teto de 

receitas, da disponibilidade de recursos destinados ao pagamento de juros da dívida 

pública (GIAMBIAGI et al., 2011). Porém, ainda em 2002, Lula lança a “carta ao povo 

brasileiro”, prometendo honrar os contratos estabelecidos e manter um superávit 

primário necessário de modo a impedir o aumento do endividamento público, numa 

tentativa de acalmar o mercado financeiro. E, mantendo as diretrizes anunciadas na 

“carta ao povo brasileiro”, em 2003, o novo governo faz um superávit primário de 3,3% 

do PIB. 

Entre 2003 e 2013 a dívida líquida do setor público consolidado cai, em termos 

absolutos, mais de 20 pontos percentuais do PIB. A melhoria dos termos de troca e a 

abundância de liquidez no mercado internacional favoreceram a economia brasileira, 

que ganhou credibilidade devido à ortodoxia demonstrada pela nova equipe econômica, 

pela manutenção do tripé macroeconômico e culminando na redução do risco-país. A 

redução do nível de endividamento externo, o acúmulo de reservas, a redução da 

indexação da dívida mobiliária ao câmbio e os sucessivos superávits primários 

realizados, reduziram ainda mais a vulnerabilidade da economia brasileira. Isso, 

juntamente com a estabilidade e a relativa prosperidade da economia, propiciou as 

condições básicas para a queda do prêmio de risco, bem como para a redução dos gastos 

com juros da dívida. A partir de 2008, importantes agências de classificação de risco 

soberano elevaram os ratings da dívida do governo brasileiro, que passou a receber grau 

de investimento (GUERRA, 2014). 

No âmbito das reformas fiscais, o governo Lula foi responsável por algumas 

mudanças. Entre elas, uma tímida reforma previdenciária – aumento do teto do INSS e 

taxação dos inativos –, a renovação da DRU – Desvinculação de Receitas da União –, 

de forma a tornar o orçamento menos rígido, bem como da CPMF, por um período de 

quatro anos (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011).  

Porém, os últimos anos foram marcados por retrocessos institucionais, tanto da 

Lei de Responsabilidade Fiscal quanto da separação do setor público não financeiro das 
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instituições financeiras federais, além de manobras contábeis utilizadas para melhorar o 

superávit primário – especificamente, em 2014, o governo abandonou a meta fiscal, 

alterando a Lei de Diretrizes Orçamentárias daquele ano. Além disso, algumas 

mudanças da legislação vêm implicando aumento de gastos obrigatórios e deterioram o 

quadro do regime fiscal brasileiro (WERNECK, 2011). 

Para Guerra (2014), os superávits primários obtidos desde 1999 foram baseados, 

majoritariamente, em aumento de arrecadação – o gráfico acima mostra que as taxas de 

crescimento do gasto primário superaram as de crescimento do PIB – e a saúde das 

finanças públicas do Brasil, na última década, esteve atrelada ao bom desempenho da 

economia. A política fiscal, nos últimos dez anos foi, predominantemente, expansionista 

e ampliada, desde 2009, pela atuação do BNDES, que começou a contar fortemente com 

o aporte de recursos do Tesouro Nacional. O equilíbrio atual é caracterizado por alto 

nível de tributação, gastos e endividamento público, claramente instável.  

Gráfico 1 – Taxas de crescimento real do PIB e despesas primárias (%a.a) 

 

Fonte: Guerra (2014). 

Após as reformas relacionadas ao ajuste de 1999, não houve evolução da 

legislação que resultasse em práticas que fortalecessem as finanças públicas no longo 

prazo, o que se mostra um ponto de estrangulamento da sustentabilidade da dívida 

pública, dados os riscos fiscais apresentados pela deterioração do regime fiscal após 

2008 e às demandas tanto das famílias como da indústria.  
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5. CONCLUSÕES 

As sucessivas reformas, realizadas no contexto do décimo terceiro e exitoso 

plano de estabilização da economia brasileira a partir de 1980, foram extremamente 

importantes e se fazem sentir ainda hoje – e essas reformas que podem assegurar a 

sustentabilidade das finanças públicas no longo prazo. O início do reordenamento das 

finanças públicas, com a reforma do sistema financeiro nacional, o aperfeiçoamento dos 

mecanismos de controle do déficit estadual e municipal, bem como a aprovação da Lei 

de Responsabilidade Fiscal e o estabelecimento de metas de superávit primário pode 

assegurar, mesmo com os diversos percalços associados à conjuntura internacional, a 

afirmação e o aperfeiçoamento do Plano Real. 

Porém, após as reformas tímidas do primeiro governo Lula, pouco foi realizado 

nessa área e, para garantir a saúde das finanças públicas no longo prazo, faz-se 

necessário a retomada de um amplo conjunto de novas reformas fiscais. 
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