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A eclosão da pandemia de Covid-19 no início de 2020 levou a uma das

mais fortes e rápidas contrações da atividade econômica da história,

incluindo o período das grandes guerras mundiais. Ato contínuo,

governos e bancos centrais de todo o planeta atuaram a fim de evitar uma

depressão ainda maior e mais prolongada. O conjunto de estímulos fiscais

e monetários implantado, em escala inédita, mostrou-se inegavelmente

eficaz, uma vez que já no início do segundo semestre daquele ano a

economia global mostrava franca recuperação.

Podemos afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, que foi a ação

coordenada e decidida das políticas fiscal e monetária que permitiu a

rápida e significativa retomada da atividade global. Ficou claro, porém,

que a intensidade desses estímulos se provou demasiada, ao promover

um crescimento expressivo da demanda, notadamente de bens, em meio a

seguidos e variados problemas na oferta de vários desses mesmos

produtos e, em escala menor, de alguns serviços.

Se diante da enorme incerteza causada pelo surgimento da pandemia

a resposta extraordinária das autoridades fiscais e monetárias à época

era plenamente justificável, o mesmo não pode ser dito quanto à

postura atual de parte desses atores públicos. A disparada da inflação

global para patamares inéditos nas últimas quatro décadas tem raízes

claras no excesso da demanda causada por tais estímulos. Embora vários

bancos centrais, o Fed e o BCE à frente, inicialmente avaliassem que a alta

mais forte dos preços era resultado quase que exclusivo das restrições da

oferta, essa visão, ainda que com atraso, finalmente foi abandonada. Nos

últimos meses, os principais bancos centrais do mundo ocidental

promoveram uma alta relevante de suas taxas básicas de juros, seguindo

um movimento iniciado anteriormente por diversos BCs de países

emergentes, entre eles o brasileiro.
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Se a postura mais recente das autoridades monetárias globais é a de

aperto significativo das condições financeiras, não se pode dizer

exatamente o mesmo sobre a política fiscal. Embora aquém dos níveis

extraordinários observados em 2020, o valor do gasto público estimado

para este ano pelo FMI, tanto no que diz respeito ao conjunto das

economias mais avançadas como dos países emergentes, ainda é superior

à média registrada nos vinte anos anteriores à pandemia.

Mesmo com a recuperação recente de suas receitas, o endividamento

dos governos ao redor do globo, já elevado, experimentou um salto

expressivo com as ações de combate aos efeitos econômicos e sociais

da pandemia. Se até poucos anos atrás as preocupações com o nível da

dívida pública como proporção do PIB eram relativizadas por taxas de

juros globais bastante baixas para os padrões históricos, esse quadro se

altera bastante como a necessidade de juros mais altos para combater a

inflação em disparada. Juros maiores não apenas aumentam o custo de

financiamento dos governos, mas também contratam uma menor

expansão econômica e, consequentemente, das receitas públicas à frente.

É sempre bom lembrar que a credibilidade de uma moeda depende da

perspectiva de que seu emissor seja capaz de honrar suas dívidas. O

aumento do estoque da dívida exige por parte do devedor um fluxo maior

de superávits no futuro para convencer seus financiadores de que sua

capacidade de pagamento seguirá intacta. Caso contrário, se verá

obrigado a oferecer prêmios (juros) maiores para manter o fluxo de

refinanciamento diante da percepção de maior risco envolvido. Não raro, a

saída encontrada por alguns governos para compensar superávits

insuficientes frente a um crescente serviço da dívida é a elevação da

inflação. A aceleração da inflação reduz o valor real do estoque da dívida,

sobretudo quando ela é composta majoritariamente por títulos com juros

pré-fixados.

Finanças Públicas
Em % do PIB. Fonte: Monitor Fiscal FMI. Elab.: Porto Seguro Investimentos
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Uma alta da inflação, se tida como apenas temporária, pode de fato se

mostrar como um remédio excepcional e paliativo para uma

emergência fiscal. Porém, se utilizado com frequência, esse artifício

perderá bastante (senão completamente) seu eventual benefício, à medida

em que os agentes econômicos começarão a reduzir a demanda por esses

títulos da dívida e mesmo pela moeda corrente, uma vez que que ambos

perdem seu valor real de forma recorrente. Em outras palavras, a

estratégia de financiar maiores gastos públicos com emissão de dívida

e/ou inflação tem limites óbvios, que ficam ainda mais claros pela

crescente exigência dos agentes econômicos por taxas de juros maiores.

Essa situação talvez seja relativamente nova para diversos países, na

esteira da crise gerada pela pandemia, mas infelizmente é bastante

familiar para o Brasil. O fato do IPCA seguir mostrando variações

bastante elevadas mesmo depois de um ciclo bastante expressivo de alta

da Selic é sugestivo de que a política fiscal tem se comportado como um

inimigo do Copom no combate à inflação. A preocupação com a

perenidade de gastos maiores aumenta a percepção do chamado risco-

país, que por sua vez se traduz num câmbio mais depreciado, dificultando

o processo de desinflação.

O aperto monetário realizado pelo banco central tem por objetivo

frear o crescimento da demanda até um nível compatível com a

expansão da oferta, mas o pé no acelerador do gasto público dificulta

esse reequilíbrio. Ao preservar o poder de compra de parcelas

expressivas da população, incluindo algumas que não se enquadram entre

as mais vulneráveis, o recente conjunto de subsídios e benefícios fiscais

preserva o poder de compra desses segmentos, mantendo as pressões

inflacionárias bastante vivas. Não se pode dizer que o Copom apenas

“enxugue gelo” ao subir a Selic, mas sem a ajuda da política fiscal, seu

trabalho fica ainda mais difícil. Em maior ou menor grau, essa situação se

repete em muitos outros países, o que faz prever um cenário bastante

desafiador para a economia global no curto e médio prazo.
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2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)

PIB var. acum. % 1,2 -3,9 4,6 2,0 (1,5) -0,5 (-0,5)

IPCA var. acum. % 4,3 4,5 10,1 7,8 (8,4) 5,4 (5,4)

Câmbio R$/US$, dez 4,03 5,20 5,58 5,25 (5,00) 5,25 (5,10)

Selic %, dez 4,50 2,00 9,25 13,75 (13,75) 12,00 (12,00)

                                                                                        (p): atual (anterior)


