TETO DOS SERVIDORES - ESPECIALISTAS COMENTAM EFICÁCIA DA
MEDIDA

O governo anunciou o aumento da meta de déficit fiscal para R$ 159 bilhões em 2017 e 2018,
elevação do rombo de, respectivamente, R$ 20 bilhões e R$ 30 bilhões. O novo plano para
conter os gastos dos servidores públicos federais será para cobrir o rombo nas contas públicas.
Também foi anunciado pela equipe econômica na última terça feira (15), o corte com cerca de
60 mil vagas, e disse que não é prevista a ampliação de quadro de servidores federais, mas
sim, apenas a reposição das vagas. Enquanto o déficit mensal do INSS com um aposentado da
iniciativa privada é de R$ 428,00, o de um servidor é de R$ 6,5 mil. Somente este ano o gasto
público com salários, aposentadorias e benefícios consumiu R$ 150,2 bilhões dos cofres
públicos. Além disso, o governo quer limitar o teto do salário dos servidores em R$ 33.763,00.
Mas será que este corte resolve o problema das contas públicas?
Os Especialistas Pedro Afonso e Rafael Sabadell, comentam abaixo.
“O novo teto na verdade é mais uma manobra do próprio governo para adiar o ajuste fiscal,
e poder assim, a continuar barganhando as pautas mais complexas como a reforma da
previdência”, ressalta Pedro Coelho Afonso, Economista e Chefe de Operações.
“A meta fiscal para os anos de 2017 e 2018 deve se tornar ainda mais deficitária. O aumento de
R$ 20 bilhões no déficit para os dois anos, já era esperado pelo mercado. A sinalização é bem
ruim para a situação fiscal, principalmente quando consideramos a dificuldade que a aprovação
da reforma da previdência deve enfrentar. Os gastos do governo são majoritariamente
engessados e não podem ser reduzidos simplesmente. Assim, a reforma da previdência, que é
uma

das principais responsáveis pela

perspectiva

explosiva

da

dívida

brasileira, é

imprescindível. Caso esta não se concretize, o governo provavelmente terá que buscar novas
fontes de arrecadação, como as propostas de aumento de impostos que vimos na semana
passada”, afirma Rafael Sabadell, Gestor da GGR Investimentos.

