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Roberto Campos Neto, em evento na Febraban no último dia 27/08, questionou o mercado sobre o stress com a situação fiscal. 
“Cadê a grande deterioração fiscal? Os números não mostram isso”, teria dito o presidente do BC.

Por outro lado, no comunicado do COPOM de agosto último, a seguinte frase traz uma mensagem oposta: “Apesar da melhora 
recente nos indicadores de sustentabilidade da dívida pública, o risco fiscal elevado segue criando uma assimetria altista no 
balanço de riscos, ou seja, com trajetórias para a inflação acima do projetado no horizonte relevante para a política monetária”.

Em qual presidente do BC deveríamos acreditar? Nos dois.

De fato, os números fiscais vêm surpreendendo positivamente. No início do ano, a expectativa do mercado, segundo o relatório 
Focus, era de uma dívida bruta de 92,6% do PIB para o final deste ano e de 94,1% do PIB para 2022. Agora, estas mesmas 
expectativas estão em 82,1% e 83,5% do PIB, respectivamente. Um recuo de mais de 10 pontos percentuais em alguns meses. O 
mesmo ocorreu para o déficit primário: no início do ano, a expectativa era de -3,0% do PIB para este ano e de -2,1% para o ano 
que vem. Agora, temos -1,7% e -1,1% para 2021 e 2022, respectivamente.

Portanto, o Roberto Campos Neto que falou no evento da Febraban tem um ponto: os números fiscais melhoraram 
significativamente no curto prazo. No entanto, o mercado, principalmente a curva de juros, estressou de maneira significativa 
nas últimas semanas. Ora, se os números fiscais não parecem tão ruins, por que afinal o mercado azedou?

A resposta divide-se em duas partes: a primeira refere-se ao como se chegou a números tão abaixo das expectativas do início 
do ano, enquanto a segunda, mais importante, refere-se ao futuro.

Vamos à primeira parte. A surpresa positiva dos números fiscais mais recentes se deve ao crescimento do PIB e à inflação deste 
ano, ambos acima das expectativas. Com relação ao PIB, no início do ano o crescimento projetado para 2021 era de cerca de 
3%, ao passo que hoje, as expectativas estão em 5%, uma revisão de 2 pontos percentuais para cima. Já com relação à inflação, 
tivemos uma revisão do IPCA de 2021 de 3,3% para 7,3%, e do IGP-M de 4,5% para 19,7%. Portanto, temos uma reavaliação da 
inflação de 4 e 15 pontos percentuais para os preços ao consumidor e no atacado, respectivamente. Como o que importa para 
o cálculo do PIB nominal é o deflator do PIB, que é uma mistura de inflação ao consumidor com inflação no atacado, podemos 
assumir que a surpresa na inflação tenha sido responsável pelos restantes 8 pontos percentuais na revisão da relação dívida/
PIB. Além disso, as receitas tributárias acima das expectativas também ajudaram a abater as expectativas para o déficit primário.

Portanto, o que temos no curto prazo é um quadro fiscal melhor por conta de surpresas de crescimento e, principalmente, de 
inflação. Não houve nenhum esforço de redução de gastos nem tampouco de arrecadação para que se atingisse esse resultado. 
Para que esses números mais positivos se transformassem em uma tendência, seria necessário termos novas surpresas de 
crescimento e de inflação, o que, obviamente, não é sustentável no tempo.

É neste ponto que entra o segundo Roberto Campos Neto, quando afirma que “o risco fiscal elevado segue criando uma assimetria 
altista no balanço de riscos”. O presente já é passado, o que importa é o futuro. E é de olho no futuro que o mercado tem estressado 
nas últimas semanas. A discussão sobre o que fazer com os precatórios somente põe em evidência uma verdade inconveniente: 
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os agentes políticos têm uma imensa dificuldade em lidar com os limites impostos pela regra fiscal do teto de gastos. O problema é que, ao invés de se 
discutir uma alternativa que seja crível, procuram-se atalhos para driblar a regra, ao mesmo tempo em que se fazem juras de amor e fidelidade à mesma. 
O mercado, então, olha para o teto cheio de furos e se pergunta: ainda vale? Se não vale, qual a regra fiscal vigente? Como podemos calcular uma trajetória 
de dívida sem saber quais serão efetivamente as despesas no futuro?

Isto é o que está por trás do mau humor do mercado nas últimas semanas, principalmente na renda fixa. E, por mais que se apontem para as surpresas 
positivas de curto prazo, o mercado sempre olha para o futuro. E o futuro, neste momento, não parece nada promissor.
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