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RETRATO DA FAMÍLIA BRASILEIRA NOS LEVANTAMENTOS 
RECENTES: ESCANCARA-SE A DESPROTEÇÃO 

 
Carmen Rosario Ortiz Gutierrez Gelinski1

 

 

 No quarto trimestre de cada ano, como já é praxe no calendário de divulgação 
de pesquisas do IBGE, a instituição traz a público dados sobre a população 
brasileira2. A partir desses dados interessa explorar neste texto o perfil da família 
brasileira e discutir se as famílias terão condições de assumir os encargos de proteção 
social que lhe são propostos.  
 Tradicionalmente a família tem representado importante espaço de proteção 
social. Por proteção social entende-se o conjunto de ações específicas relativas à 
seguridade social em três áreas: assistência social, saúde e previdência social3. 

Desde a crise econômica dos anos 1970, e como parte da estratégia de obtenção 
de equilíbrios fiscais, os países desenvolvidos convocaram a sociedade (famílias, 
empresas e terceiro setor) para assumir parte desses encargos, processo denominado 
de welfare mix ou pluralismo de bem estar. Nele, surge com força a re-familiarização 
da proteção social, nome dado à retomada da família como elemento fundamental na 
proteção social. Embora desde a Idade Média a família sempre tivesse desempenhado 
papel importante nesse processo, na década de 1970 nos países desenvolvidos ela 
passa oficialmente a assumir encargos que até então cabiam ao Estado (daí a “re-
familiarização” da proteção)4. O Brasil, mesmo sem ter tido um sistema estruturado 
de bem estar, também passou a considerá-las co-responsáveis pela proteção social5.  

 
PERFIL DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS 
   
 Da leitura atenta das primeiras análises sobre os dados do Censo de 2010 é 
possível destacar cinco elementos de mudança nas famílias brasileiras. Elementos 
estes que se bem não são novos, consolidam a cara da família deste início do Século 
XXI em contraste com aquela que a mesma possuía na década de 1960 - ponto de 
inflexão nos costumes e na formação das famílias, devido ao o ingresso maciço das 
mulheres no mercado de trabalho e ao controle da natalidade propiciado pela pílula 
anticoncepcional. 

                                                             
1 Professora do Departamento de Economia e Relações Internacionais, UFSC. E-mail: 
carmeng@cse.ufsc.br  
2 Nos anos com final de um a nove realiza a Pesquisa Nacional por Amostras Domiciliares (PNAD) 
e no encerramento de cada década o levantamento fica a cargo do Censo.  
3 A intenção das agendas dessas políticas públicas é delimitar quem será protegido, de que forma se 
dará essa proteção e quanto de proteção será necessário (VIANA e LEVCOVITZ, 2005). 
4 Ver ao respeito Mioto (2008) e Pereira (2004). 
5 Para uma análise da co-responsabilidade da família na área da saúde ver Gelinski (2011).  



 

1. Queda substancial do tamanho da família.
pessoas por família6 era 4,3 em 2011 esse número cai para 3,1. A explicação pode ser 
atribuída à queda significativa que a taxa de fecundidade (ou o número médio de 
filhos por mulher em idade de procriar
cinco décadas (Figura 1). Enquanto em 1960, 
média cai para 1,86. Inferior, portanto
menos 2 filhos por mulher.  
 

Figura 1. Taxa de fecundidade no Brasil (1960

Fonte: PNADS (1991 e 2009) e Censo 

  Pela constante queda da taxa de fecundidade
atinja o chamado “crescimento zero” e partir daí 
populacional (IBGE, 2008). 
2. Aumento da idade média da populaç
fecundidade há uma elevação da expectativa de vida.  Em 1940 
ao nascer no Brasil era de 45,5 anos, em 2010 passou para 
estimativa é de alcançar 81,3 anos.
se em 2008, para cada 100 crianças
mais, já para 2050 estima-se que
7 idosos (IBGE, 2008 e 2011b
um alargamento do topo e um estreitamento
 Mudanças na estrutura
previdência social. Dado relevante
nas idades ativas e aqueles que atingem as chamadas idades potencialmente inativas
Ao respeito, percebe-se que no ano 
de idade, aproximadamente 12 estavam na faixa etária
ativa (15 a 64 anos de idade). Já em 2050, a relação entre ambos os grupos de idade 
será de um para pouco menos de três
3. Manutenção da taxa de nupcialidade legal e aumento do número de divórcios.
A taxa de nupcialidade legal 
cada 1000 habitantes. Na análise dos dados do Registro Civil percebe

                                                             
6 Em termos operacionais o IBGE define a 
de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência, todos residentes na mesma casa
ou pessoa que mora só em uma unidade domiciliar
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stancial do tamanho da família.  Se em 1981 o número médio de 
era 4,3 em 2011 esse número cai para 3,1. A explicação pode ser 

atribuída à queda significativa que a taxa de fecundidade (ou o número médio de 
filhos por mulher em idade de procriar – 15 a 49 anos) vem apresentando n

nquanto em 1960, eram 6,3 filhos por mulher
, portanto à taxa de reposição da população 
 

1. Taxa de fecundidade no Brasil (1960-2010). 

 
Fonte: PNADS (1991 e 2009) e Censo (1960, 1970, 1980, 2000 e 2010)

 

Pela constante queda da taxa de fecundidade, estima-se que em 2040
atinja o chamado “crescimento zero” e partir daí apresente queda do seu contingente 

2. Aumento da idade média da população. Juntamente com a queda pronunciada da 
fecundidade há uma elevação da expectativa de vida.  Em 1940 a esperança

45,5 anos, em 2010 passou para 73,48 e
anos. Isso tem reflexos na estrutura etária 

crianças de 0 a 14 anos existiam 24,7 idosos 
que para cada 100 crianças de 0 a 14 anos
b). Com isso, a estrutura da pirâmide populacional
estreitamento da base.  

estrutura etária da população afetam o financiamento
relevante para isso é a relação entre pessoas que

que atingem as chamadas idades potencialmente inativas
que no ano 2000, para cada pessoa que tinha 65 anos ou mais 

de idade, aproximadamente 12 estavam na faixa etária chamada de potencialmente 
ativa (15 a 64 anos de idade). Já em 2050, a relação entre ambos os grupos de idade 
será de um para pouco menos de três (IBGE, 2008). 

. Manutenção da taxa de nupcialidade legal e aumento do número de divórcios.
nupcialidade legal refere-se à proporção do número de casamentos para 

Na análise dos dados do Registro Civil percebe

define a família como “o conjunto de pessoas ligadas por laços 
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ou pessoa que mora só em uma unidade domiciliar”  
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2000, para cada pessoa que tinha 65 anos ou mais 
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enquanto a taxa de nupcialidade permanece entre 1999 e 2008 relativamente estável 
(em torno de 6,5%), a taxa de divórcios apresenta comportamento ascendente: em 
1999 era 1,2% e em 2010 pula para 1,52%, o que significa um crescimento de mais 
de 25% no período em questão (IBGE, 2011d).   
 4. Aumento do número de famílias cuja pessoa de referência é a mulher.   No 
conjunto de arranjos familiares, embora ainda prevaleça o tipo de família formada por 
casal e filhos, ganha destaque aquele formado por mulheres sem cônjuge e com filhos 
(IBGE, 2011a). Este elemento é um dos mais reveladores em termos da nova 
configuração das famílias. A figura 2 mostra o percentual crescente de mulheres que 
declaram ser a pessoa de referência dos lares, ou “chefes de família”7. Em 1985 as 
mulheres eram responsáveis por 18,2% dos lares, percentual que se elevou para 
27,3% em 2001 e 38,7% em 2010. Portanto, só nos últimos dez anos houve um 
acréscimo de 11,4 pontos percentuais. Em termos absolutos significa que 
praticamente dobrou o número de mulheres nessa condição na última década: eram 
11.160.635 em 2010 e passaram para 22.242.88 em 2010.  
 

Figura 2. Percentual de famílias cuja pessoa de referência são mulheres (1960-2010). 

 
Fonte: PNADS (1991 e 2009) e Censo (1960, 1970, 1980, 2000 e 2010) 

 

5. Aumento do número de famílias unipessoais. Dentre todos os arranjos 
familiares, este foi o que teve o crescimento mais expressivo. As pessoas que moram 
sozinhas representavam 8,6% da população no ano 2000. Dez anos depois 
representam 12,1% da população. E em alguns estados esse valor é mais expressivo, 
caso do Rio de Janeiro, onde mais de 15,6% dos lares têm apenas um morador. 
(IBGE, 2011c) 
 
FAMÍLIAS PEQUENAS, VULNERÁVEIS, COM MAIS IDOSOS E 
DESPROTEGIDAS  
 

Sem dúvida o retrato da família brasileira mudou significativamente nos 
últimos cinquenta anos. No geral, as famílias são menores, as pessoas alcançam 
idades mais avançadas, a proporção de mulheres sozinhas cuidando de filhos não é 

                                                             
7 Embora desde o Censo de 2000 a condição de “chefia do lar” tenha sido substituída pela de 
“pessoa de referência”, a primeira expressão ainda é usada largamente.    
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mais fato isolado, do mesmo modo que aumenta o número de pessoas que 
simplesmente optam por morar sozinhas.  

Parte dessas mudanças podem ser oriundas de decisões individuais e algumas 
até podem ser consideradas conquistas pessoais ou resultado do empoderamento de 
alguns segmentos (como morar sozinho, decidir o tamanho da família ou o estado 
civil mais conveniente). Outra parcela dessas mudanças podem ser consideradas 
alheias à vontade das pessoas, mas que não necessariamente signifiquem um ônus, 
como o caso do aumento da longevidade resultante de avanços da medicina ou de 
melhores condições de vida. Há ainda mudanças que a vida em certa forma impõe às 
famílias, como o enfrentamento das adversas condições com que se deparam aquelas 
cujos cuidados recaem unicamente sobre a mulher, situação potencializada pela 
pobreza.  
 Avaliar se essas mudanças são positivas ou negativas para a sociedade seria 
fazer uma análise apressada. Independente do fato das mudanças serem oriundas de 
decisões conscientes ou não, coletivas ou individuais, interessa salientar que todas as 
mudanças assinaladas chamam a atenção para o tipo de proteção social que o país 
terá que disponibilizar para daqui a 50 ou 60 anos. Com as famílias reduzidas, quem 
assumirá o encargo de cuidar de doentes e idosos? As pessoas que moram sozinhas 
receberão cuidados de quem? Com a queda da taxa de natalidade quem contribuirá 
para o financiamento da previdência social? Nesse caso, o sistema terá condições 
financeiras de prover proteção social nos moldes da que muitos países da Europa 
oferecem aos seus cidadãos já desde o alvorecer do Século XX?  
 A questão é que o Estado vem se desvencilhando já há mais de trinta anos de 
uma série de responsabilidades e as vem repassado para as famílias a despeito do 
aumento da vulnerabilidade das mesmas e não há sinais de que estejam sendo 
construídos sistemas de proteção sólidos para as gerações futuras.  
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PLANOS SAFRA 2000 a 2011: RETROSPECTIVA E 
TENDÊNCIAS  

Francisco Gelinski Neto
8 

INTRODUÇÃO 
 
 O Plano Agrícola e Pecuário (PAP), também denominado Plano Safra, é 
documento emitido anualmente pelo Ministério da Agricultura. Ele é aguardado pelos 
agentes do agronegócio, pois sinaliza os volumes de crédito que serão concedidos na 
nova safra agropecuária, bem como os novos valores de preços mínimos para  
produtos agrícolas, as  linhas especiais de créditos e instrumentos de apoio à 
comercialização. Explicita também os objetivos gerais do governo para a atividade 
agrícola para a nova safra. O anúncio do Plano acontece durante o primeiro semestre 
do ano, para que os agropecuaristas possam planejar suas atividades do próximo 
cultivo. O atual envolve o ano de 2011/2012. Saliente-se que o plantio da safra 
principal inicia no segundo semestre do ano em curso e termina no primeiro semestre 
do próximo ano quando é colhida.   

Os anos 80 e 90 foram de pesados ajustes da agricultura saindo de um processo 
de elevados subsídios e proteção tarifária para uma situação de crédito mais escasso e 
abertura comercial, além de severos impactos decorrentes de câmbio adverso e 
importações desenfreadas provocando reestruturação em diversas cadeias produtivas9. 
Entre as cadeias produtivas altamente impactadas estão a cadeia produtiva do leite, de 
pêssegos industriais, do algodão, do trigo e do alho. Além disso, a redução de 
capacidade fiscal do Estado obrigou o governo a modificar a política agrícola 
reduzindo valores de crédito rural, redução de formação de estoques e aquisições de 
produtos agrícolas pelo governo. Nesse sentido, o governo foi obrigado a desenvolver 
novos instrumentos de financiamento da produção e da comercialização agrícola que 
ficaram explicitadas nos diversos planos agrícolas daquele período. 

Portanto, políticas macroeconômicas, exigências do mercado interno, externo 
bem como catástrofes climatológicas e comportamento de preços obrigam o governo 
a intensificar e/ou alterar elementos do plano anual, como valores de financiamento 
por tipo de produtores (pequenos, médios, grandes) ou, ainda, incluir ações relativas 
ao aquecimento global como a agricultura de baixo carbono.   
 Em síntese, os Planos de Safra consistem num importante documento que deve 
ter o dinamismo necessário para atender às necessidades imediatas das atividades 
ligadas ao agronegócio a fim de ampliar a competitividade do segmento agrícola.  

                                                             
8 Professor do Departamento de  Economia e Relações Internacionais - UFSC 
9 Sobre isto conferir: Lopes, I.V.; Lopes, M. de R.; Barcelos, F.C. Das políticas de substituição das  
importações à agricultura moderna do Brasil. Revista de Política Agrícola, v. 16(4) p. 52-85, 
oct./nov-dez, 2007.  Internet. 
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 Este artigo objetiva destacar alguns aspectos dos planos safra entre 2000 a 
2011. É analisada a evolução do crédito e o foco dos ministros da agricultura em 
diversos planos do período proposto.  A análise é feita a partir dos PAPs10. 
 
O CRÉDITO E OUTRAS VARIÁVEIS DOS PLANOS AGRÍCOLAS 
 
Na análise dos Paps quer se chamar a atenção para os seguintes aspectos:  
 1) Elevação persistente dos valores disponibilizados para cada ano agrícola. Antes de 
entrar propriamente na análise da década em questão é importante frisar que o crédito 
agrícola decresceu entre 1980 e 1996, quando atingiu somente 7 bilhões de reais. 
Tendência que só seria revertida a partir de 1997 como resultado da pressão exercida 
pelo setor com o caminhonaço realizado em Brasília no ano anterior.  
 Na análise da série histórica recente (2000 a 2011) percebe-se que embora a 
taxa de crescimento ano a ano seja muito variável ela aponta para uma tendência 
declinante em termos percentuais anuais  (Gráfico 1)  com exceção de dois períodos 
de máximo crescimento percentual, as safras 2004/2005 e 2009/2010. Na safra de 
2004/2005 a elevação é resultado do desaquecimento prévio, resultante da tentativa 
de minorar a crise vivida pela agricultura que sofria com elevados dispêndios em 
investimentos,  bem como com preços em queda por excesso de oferta mundial e com 
câmbio desvantajoso no plantio e na colheita. Já no caso de 2009/10 a elevação foi 
uma medida de recuperação à crise econômica global de 2008/09 que também 
impactou o agronegócio. 
 

Gráfico 1 – Volume de crédito dos PAPs e taxa de crescimento ano a ano 

 
           Fonte: Elaboração do autor com dados dos diversos PAPs 
 
                                                             
10 Disponíveis em http://www.faespsenar.com.br/faesp/pagina/exibe/assuntos/politica-agricola/157-
58 
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2) Os recursos destinados à agricultura familiar também se elevaram até a safra 
2010/11, mas manteve-se estagnado para o atual plano safra.  Embora a agricultura 
familiar contribua com 38% do valor bruto total  da agricultura ela recebeu apenas 16 
bilhões ante os 107 bilhões de reais que recebe a agricultura comercial, sem aumento 
em relação ao ano anterior.  No entanto, destaquem-se os esforços do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário relativamente às ações de extensão rural, Pronaf e 
comercialização de safras dos agricultores familiares.  
 
3) Tendência de aprofundamento de substituição de recursos públicos por recursos 
privados no financiamento de custeio e comercialização. Isso representa continuidade 
da estratégia iniciada ainda na segunda metade dos anos 90 com os contratos de 
opções e prêmios de escoamento de safra sustentados com recursos públicos para 
instrumentos de financiamento privados. 
 O PAP 2004/05 explicitou que a competitividade do agronegócio depende de 
ações e políticas em 3 c’s (capital, comercialização e condução ao mercado) e nesse 
sentido intensificou ações visando facilitar operações em mercados futuros em bolsas 
bem como a constituição de papéis facilitadores para condução ao mercado e 
comercialização do tipo Certificado de Recebíveis do Agronegócio – CRA. Criou 
também o Contrato de Opção de venda privado. Além disso, o governo intensificou 
ações para reformulação do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 
(Proagro) criando, entre outros, a subvenção econômica ao prêmio de seguro rural. 
Tudo isso na primeira metade dos 2000 sob o comando de Roberto Rodrigues no 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (2003/04 a 2006/07). 
 
4) Ampliação do escopo de ação dos planos à medida que se expandiam os graus de 
abertura da agricultura ao exterior, a produtividade e os saldos crescentes da balança 
comercial, o que pode ser visto analisando as gestões dos ocupantes da pasta do 
Ministério da Agricultura. 
 Nesse sentido, enquanto Pratini de Moraes batalhava incansavelmente por 
mais mercados para o agronegócio (mesmo que também olhasse para o emprego, a 
renda, a modernização agropecuária e aprodutividade), Roberto Rodrigues centrava 
esforços na ampliação da renda dos produtores independentemente de sua 
classificação, na interiorização do desenvolvimento, na inclusão social, na 
recomposição de estoques públicos, na ampliação do saldo comercial, investimento 
em infra-estrutura para ampliar a competitividade da agricultura aprofundando 
inclusive nos dois últimos anos 2005 e 2006 esforços para a sustentabilidade 
ambiental e econômica, atuação do mercado financeiro e de capitais para a 
agricultura, estímulo à integração-pecuária – lavoura – florestas, consolidação do 
seguro rural e opção pela agro energia entre outros. Por sua vez, Reinold Stephanes 
que assumiu em 2007 enquanto mantinha os focos do ministro anterior, focou no 
fortalecimento da média agricultura, na defesa sanitária animal e vegetal, na 
recuperação de áreas degradadas, no Programa de Desenvolvimento da Agroenergia. 
Outra atuação do ministro foi a reformulação e reestruturação dos programas de 
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investimento sustentados pelo BNDES tais como o Prodefruta, Moderagro e 
Prodeagro. 
 Os PAPs 2007/08 até 2010/11 foram ampliando o foco para os médios 
produtores, a adoção de sistemas sustentáveis compatíveis com a legislação 
ambiental, aumento da subvenção ao prêmio seguro rural, prioridade ao 
cooperativismo, programa para recuperação de áreas degradas (PRODUSA). “No 
Plano Agrícola e Pecuário 2010/11, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) apresenta metas e ações que confirmam e reforçam a 
vocação da produção rural brasileira de conjugar crescimento econômico, 
responsabilidade social e respeito ao meio ambiente”, palavras do Ministro. Ficou 
explicitado, entre outros, o incentivo a práticas agronômicas para produção e respeito 
ambiental; estimular armazenagem  nas propriedades; Combater oscilações preços 
etanol; estímulo aos combustíveis renováveis; criação do Programa Nacional de 
Apoio ao Médio Produtor Rural; Criação do Programa Agricultura Baixo Carbono 
(ABC); Programa de Financiamento à estocagem de Etanol; Programa da palma de 
óleo (dendê). 
 No atual PAP (2011/2012), elaborado sob o comando de Wagner Rossi, 
reafirma-se a importância da continuidade da contribuição da agricultura brasileira 
para a preservação do meio ambiente e do seqüestro de carbono via desenvolvimento 
vegetal e redução do desmatamento. O ministro enfatizou que a ampliação das 
atividades agropecuárias e florestais em áreas degradadas consolida o protagonismo 
do Brasil no mercado mundial de alimentos, com ganhos de eficiência e 
sustentabilidade da produção agropecuária. Entre os instrumentos estão: Recurso para 
recuperação de pastagens; expansão e renovação de canaviais; Estocagem de suco de 
laranja; aperfeiçoamento e reforço de outros programas (por exemplo, o ABC). 
 O novo ministro, Mendes Ribeiro, que assumiu em setembro explicitou o 
desejo de melhorar a gestão e recuperar o peso político da atividade agropecuária. 
Nesse sentido, apontou para uma estrutura exclusiva ao cooperativismo e uma ampla 
reestruturação administrativa no ministério mudando as diretorias e secretarias. Outra 
preocupação é o estreitamento dos vínculos com o BNDES. Maior integração com o 
Ministério de Relações Exteriores e busca por abertura de mercados. No próximo 
PAP, ou seja, o de 2012/13 poderá se verificar se os instrumentos postos em prática 
ou sugeridos por este Ministro contemplam  os objetivos explicitados no início de seu 
mandato.  
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PERSPECTIVAS DE POLÍTICA FISCAL 
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Embora o tema central deste artigo seja as perspectivas da política fiscal para os 
próximos meses, há várias questões a serem respondidas. Como evoluirá a dívida 
pública brasileira, em relação ao Produto Interno Bruto (PIB)? Que elementos podem 
ser levados em consideração nessa avaliação? Qual é o papel do superávit primário?  

 Política fiscal e política monetária são instrumentos disponíveis ao setor 
público para controlar a demanda agregada. Uma política fiscal mais rigorosa no 
sentido de alinhar os gastos públicos com a arrecadação tributária, reduzindo o 
déficit, permite em condições normais uma política monetária menos rigorosa, que 
leva a taxas de juros mais baixas. Condições anormais, como uma recessão, podem 
implicar em aumento de déficit ao mesmo tempo que a política monetária se torne 
menos rigorosa, baixando também os juros, pois a meta é aumentar rapidamente a 
demanda agregada. No momento o Brasil, vive uma situação em que a inflação 
estoura o limite superior da faixa de inflação aceita como meta e as taxas de emprego 
atingem recordes. Contudo, por conta da prolongada crise internacional, que pode se 
agravar na Europa, as perspectivas brasileiras são de desaceleração do emprego e 
queda da inflação ao longo do próximo ano.  

A principal preocupação do governo na área fiscal é manter a credibilidade 
junto a seus credores quanto ao pagamento dos juros e do principal de sua dívida. Os 
governos estão constantemente sob o escrutínio dos investidores em títulos públicos, 
pois a possibilidade de calote da dívida pública é algo real e presente. O último caso 
internacional em maior evidência é o da dívida pública grega, que levou a perdas de 
50% do principal. Grandes fundos de pensão e investidores em fundos de renda fixa 
arcam com esse prejuízo. Essa é, portanto, a principal razão para a demanda de 
serviços de avaliação de risco, oferecidos em diferentes modalidades, incluindo a 
avaliação de títulos emitidos por governos. Nesses casos, uma das variáveis mais 
importantes é a própria evolução do processo político interno desses países. Há 
partidos políticos que muitas vezes colocam em suas plataformas de campanha 
propostas de calote de dívida, e isso é monitorado pelos avaliadores de risco. 

Manter a dívida pública sob controle depende principalmente da capacidade de 
geração de receita orçamentária. Os governos modernos praticamente não têm receita 
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operacional, dependendo de cobrança de tributos sobre as atividades do setor privado.  
Assim, a capacidade de arrecadação tributária depende crucialmente da evolução da 
atividade econômica do setor privado. Se a participação do setor público na economia 
for estável, essa evolução pode ser estimada pelo comportamento do PIB, que inclui o 
produto tanto do setor privado quanto do setor público. Daí que a relação da dívida 
pública com o PIB cuida desse efeito sobre a capacidade de gerar receitas pelo setor 
público. 

  Contudo, o governo pode gastar mais do que arrecada, e a receita 
orçamentária pode ser insuficiente. Entre essas despesas estão os juros sobre a dívida 
e a amortização de dívidas que vencem em cada período. Eventualmente, as despesas 
não financeiras, isto é, sem contar juros e amortização, são maiores do que a 
arrecadação. Nesse caso, o setor público aumentará a dívida pública também para 
pagar juros. Empréstimos para amortizar dívidas manteriam estáveis as despesas com 
juros e não seriam problemáticas, desde que a credibilidade do setor público como 
devedor estivesse bem. A diferença entre a arrecadação tributária e as despesas não 
financeiras, quando positiva, é conhecida como superávit primário. Um superávit 
primário é evidência de que pelo menos parte da conta de juros será coberta pela 
arrecadação tributária.  

Ao mesmo tempo, se a arrecadação tributária for crescente, o que está 
associado ao crescimento do PIB, o restante dos juros pode ser coberto pela 
arrecadação, caso ela cresça mais rápido do que as despesas não financeiras. O total 
dessas duas fontes de recursos para o pagamento da conta de juros permite avaliar se 
a razão dívida PIB está sob controle, isto é, se está estável ou decrescente. 

Para a conta de juros pagos pelo setor público, a taxa relevante é a real, 
definida como a taxa nominal de juros menos a expectativa de inflação. Como o PIB 
pode crescer, dá para descontar da taxa real de juros a taxa de crescimento do PIB. 
Essa taxa resultante, aplicada sobre a dívida líquida do setor público, dá uma idéia do 
quanto a dívida crescerá caso não haja entrada de recursos via o superávit primário. 
Esse raciocínio, de fato, traduz uma fórmula demonstrável a partir de princípios 
contábeis básicos e encontrável em textos de macroeconomia e de economia do setor 
público: 

 

∆(Dívida / PIB) = �� � �� � ��	
Dívida

PIB
�

Superávit prim.

PIB
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Essa equação diz que a variação da razão dívida-PIB resulta de descontar o superávit 
primário da conta de juros, já contado o crescimento do PIB, gY,  e calculando tudo 
em relação ao PIB. Na equação, i representa a taxa nominal de juros, e πe, a taxa 
esperada de inflação.  

 Esses elementos básicos permitem uma primeira aproximação à evolução da 
dívida pública. Naturalmente, há outros fatores que podem afetar essa evolução, 
como a taxa de câmbio, que influencia os gastos com a dívida pública externa. 
Depreciações bruscas do câmbio encarecem essa dívida em termos da moeda 
nacional. A fórmula acima poderia ser corrigida para considerar isso. Contudo, o 
Brasil vive desde anos recentes uma combinação de câmbio flutuante com alto nível 
de reservas, de tal modo que poderia pagar toda a dívida líquida externa do país. 
Assim, o encarecimento do câmbio gera aumentos de receitas de um lado e de 
despesas de outro, e esse elemento pode ser ignorado num prazo curto como o 
considerado neste artigo.  

 Os dados para aplicar a fórmula estão facilmente disponíveis nas páginas de 
internet do Banco Central. O boletim Focus, publicado semanalmente, e as atas do 
Comitê de Política Monetária (COPOM), a cada mês e meio, divulgam as 
expectativas do setor financeiro para os períodos seguintes. 

 A taxa de juros nominal relevante é a que reflete os gastos do governo com o 
serviço de sua dívida pública. Na verdade, há diferentes taxas, dependendo, por 
exemplo, de prazos de aplicação ou de os juros serem pré-fixados ou pós-fixados. Em 
geral, os pequenos investidores têm idéia dessas taxas no momento de escolher entre 
diferentes tipos de títulos no Tesouro Direto ou mesmo na escolha de CDBs ou de 
fundos de renda fixa. Mas a taxa que baliza as demais é a taxa SELIC, justamente 
aquela divulgada periodicamente pelo Comitê de Política Monetária (COPOM). 
Segundo o boletim Focus de 09/12/11, a taxa SELIC de 2011 é de 11%. A inflação 
esperada pelo mercado para 2012 era de 5,42%.  

Um elemento adicional na conta de necessidades de pagamento de juros é a 
possibilidade de crescimento do PIB, cuja taxa esperada para 2012 era de 2,97%. 
Essa expectativa tem caído rapidamente nas últimas semanas para esse patamar que 
já inclui a forte possibilidade de agravamento da recessão européia.  

A razão dívida-PIB para o final de 2011 estava estimada em 38,5% do PIB 
nesse último boletim Focus. Essa razão vinha caindo moderadamente há vários 
meses, refletindo a situação favorável do Brasil. Uma das consequências dessa 
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evolução relativa da dívida tem sido uma melhor avaliação dos títulos brasileiros 
pelas agências de risco. 

Por fim, os dados sobre as contas públicas mostram que o setor público, apesar 
de ostentar déficits quando se consideram os gastos financeiros, tem mantido 
superávit primário. A previsão para o final de 2011 é de 3,15% do PIB. 

Aplicando esses valores na fórmula da variação da razão dívida-PIB, 
apresentada acima, obtém-se uma queda de 2,15 pontos percentuais. Assim, espera-se 
para o próximo ano que a razão dívida-PIB caia para 36,35%. Certamente, que esse 
grau de precisão está longe das ambições dos economistas, mas haveria boas razões 
para se esperar uma percentagem bastante próxima a essa. 

 Esses cálculos presumem uma dada trajetória de política monetária, implícita 
na taxa real de juros. Juntamente com essa política monetária consistente com a 
preservação da meta de inflação, girando em torno de seu valor central, 4,5%, 
presume também a manutenção do superávit primário em 3,15%. Na última ata do 
COPOM, há a previsão de pequena queda do superávit para o final de período, caindo 
para 3,1% do PIB. Os cálculos presumem ainda a ausência de choques como uma 
brusca alteração de preços de commodities ou do esfacelamento da União Monetária 
Europeia, eventos aos quais hoje se atribuem baixas possibilidades de acontecerem. 
Eventualmente, choques positivos podem ocorrer, embora não seja tão fácil assim 
imaginar exemplos. 
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