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Há uma recente discussão sobre o que fazer com a “Lei do Teto de Gastos” à medida que o limite 
se aproxima. Dado que muitos gastos são obrigatórios, o governo vem comprimindo as despesas 
não obrigatórias para fazer cumprir a lei. No entanto, estas já atingiram um mínimo necessário 
para manter funcionando a máquina pública. Os investimentos, por sua vez, foram reduzidos a um 
montante insuficiente até mesmo para compensar a depreciação dos bens públicos. Diante de tal 
quadro, muitos analistas sugerem a flexibilização do “teto” com argumentos justificáveis como o de 
que o governo vai caminhar para uma paralisia. No entanto, a hora é de perseverar nas reformas e 
não procurar atalhos fáceis.

A “Lei do Teto” prevê mecanismos de ajustamento, caso o limite máximo de gastos seja 
ultrapassado. Entretanto, esses mecanismos são incômodos do ponto de vista político e ineficientes 
do ponto de vista administrativo pois engessam ainda mais a gestão pública. Ao invés de usar os 
gatilhos, seria melhor pensar em se criar condições duradouras de sustentação da lei, ou seja, 
fortalecer as paredes para manter o teto de pé ou ainda, como colocou o Ministério da Economia, 
furar o piso, que são as despesas obrigatórias. Isso passaria por uma revisão dessas despesas, 
garantindo mais autonomia e flexibilidade para o gestor público, quebrando as vinculações 
automáticas e os gastos carimbados.

Boa parte da melhora do ambiente macroeconômico vivido pelo Brasil nos últimos três anos se 
deveu ao esforço para superar o desequilíbrio fiscal. Começamos, no governo Temer, com a “Ponte 
para o Futuro”, que mudou o diagnóstico errado da “Nova Matriz” e passou a se preocupar com 
o desajuste fiscal da economia. No governo Temer, foram aprovadas a “Lei do Teto” e a reforma 
trabalhista. Chegamos então ao governo Bolsonaro, que deixou claro o diagnóstico de que o 
problema principal do Brasil é de natureza fiscal e que a estabilização feita no Plano Real ainda está 
incompleta. O Ministro da Economia delineou um plano de ação baseado nos seguintes pilares: (i) 
reformar a previdência social e evitar que o gasto previdenciário continue crescendo a um ritmo de 
4% a.a. em termos reais como ocorreu nos últimos anos, (ii) criar um novo sistema de previdência 
para os jovens baseado na capitalização, (iii) fazer um ajuste patrimonial, vendendo empresas 
públicas para quitar dívida, (iv) flexibilizar os gastos públicos, devolvendo aos políticos ingerência 
sobre o orçamento, (v) descentralizar as ações e investimentos públicos, passando deveres e 
obrigações aos entes subnacionais, (vi) fazer uma reforma tributária que entregue simplificação 
e maior equidade na incidência dos impostos e (vii) promover a abertura da economia, visando 
integração das cadeias produtivas e ganhos de produtividade. 

Da agenda acima, estamos prestes a completar o item (i), porém o item (ii) ficou pelo caminho, 
rejeitado pelo Parlamento. O item (iii) encontra dificuldades de percurso, no próprio governo e nas 
múltiplas instâncias burocráticas. Aguardamos os desdobramentos dos itens (iv) e (v) que, ao que 
tudo indica, farão parte de uma nova proposta a ser encaminhada pela Fazenda. Dessa proposta, 
poderão sair as condições objetivas para se contornar o problema do teto de gastos. O item (vi) 
tem sido debatido no Senado e na Câmara, com propostas que já estão em tramitação, mas não 
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se conhece ainda a posição do governo. Por fim, o item (vii) depende da reforma tributária para 
progredir, de modo que as empresas brasileiras tenham condições de competir com seus pares  
no exterior.

Existe, pois, um plano de ação. Não devemos ceder à tentação de flexibilizar a “lei do Teto de Gastos”. 
Graças a ela, o Brasil atingiu um grau de maturidade econômica nunca visto. A taxa Selic atingiu o 
menor patamar histórico. Além disso, nota-se uma ausência de contágio negativo, como na recente  
crise Argentina, que outrora teria nos causado problemas. Nesse momento de dúvida sobre o que  
fazer para abrir espaço fiscal no orçamento, podemos sugerir alguns pontos. Em primeiro lugar, 
deve-se mirar na redução da folha de salários que é a segunda maior rubrica de despesas do 
governo federal, depois da previdência. Desindexar salários, remanejar servidores, reformular as 
progressões automáticas de carreira, fazer cumprir o teto de remuneração, investir em informatização 
 e privatizar empresas públicas. Em segundo lugar, deve-se eliminar os gastos carimbados, que 
geram obrigações automáticas independentes do momento econômico, quebrar a vinculação entre 
gastos sociais e salário mínimo, avaliar as transferências sociais e subsídios e passar obrigações e 
deveres aos entes subnacionais.

Tudo isso pode ser abordado por uma reforma administrativa. Com essas medidas, se atingiria 
uma maior flexibilidade orçamentária e uma redução dos gastos públicos como proporção do 
PIB. Faltaria realizar a reforma tributária, simplificando os tributos e eliminando as isenções e 
tratamentos privilegiados, garantindo-se maior equidade aos contribuintes. O conjunto de reformas, 
tanto pelo lado das receitas, quanto pelo lado dos gastos, deveria ser calibrado para gerar um 
resultado primário superavitário de 1,0% a 1,5% do PIB para o setor público consolidado, de modo a 
garantir a estabilização da relação dívida/PIB mesmo em um cenário um pouco mais adverso do que 
o atual. Estaria assim completa a estabilização da economia brasileira que se iniciou no Plano Real. 
Daí para a frente, a agenda passaria a ser aumentar a produtividade e melhorar a distribuição de 
renda, que envolve necessariamente um salto qualitativo da educação.
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Crédito – FGC. Rentabilidade obtida no passado 
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sa do prospecto ou do regulamento do Fundo de 
Investimento antes de aplicar seus recursos. As 
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