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A poupança pública é insuficiente para financiar o investimento 
público no Brasil



O investimento público está em seu nível historicamente mais 
baixo



• No quadro atual, não será fácil elevar a poupança pública 
rapidamente

• Estamos propondo, portanto, que utilizemos o financiamento 
monetário para retomar o investimento público neste 
momento

• Vários países adotaram essa estratégia para financiar a 
elevação dos gastos públicos durante a pandemia

Como sair dessa 
restrição?



Os governos vêm se financiando com expansão monetária 
durante a pandemia



A relação entre expansão monetária e inflação não parece ser 
relevante



1. Autorize o Banco Central a comprar anualmente, o montante 
equivalente a 3,5 por cento do PIB (aproximadamente R$ 
250 bilhões a valores atuais) em títulos públicos

2. Estes recursos seriam gastos exclusivamente em 
investimentos públicos previstos no orçamento da União e  
devidamente autorizados pelo Conselho Monetário Nacional, 
após análise por parte do “escritório de projetos”

ØDessa forma, o investimento público, excluídas as empresas 
públicas, atingiria aproximadamente 5% do PIB (R$ 360 
bilhões a valores atuais), pois atualmente encontra-se no 
patamar de 1,5% do PIB

ØCálculos da ABDIB indicam que seriam necessários 
investimentos públicos da ordem de aproximadamente 5% do 
PIB para recuperar, modernizar e ampliar nossa infraestrutura.

Propomos, então, 
que o Congresso 
aprove uma 
emenda 
constitucional 
que:



3. O CMN deverá ser reunir, com o suporte do Copom, a cada 
três meses para avaliar se a economia do país está se 
aproximando do pleno emprego ou não e se essa política 
está prejudicando a gestão do regime de metas de inflação.

4. Se o CMN avaliar que esse é o caso, deverá suspender a 
compra de títulos do Tesouro, e o Executivo deverá 
suspender novos investimentos assim financiados, 
reduzindo, assim, os investimentos públicos previstos para 
o correspondente ano. 

5. Dessa forma, a medida também possuirá um caráter 
anticíclico que contribuirá para suavizar as oscilações do 
nível de atividade.  

6. Valores não investidos no ano não constituirão reserva para 
investimento no ano seguinte.

Propomos, então, 
que o Congresso 
aprove uma 
emenda 
constitucional 
que:



• A decisão de dobrar o investimento público através do seu 
financiamento monetário não significa que a disciplina fiscal 
seja secundária; ela continua sendo essencial para a 
realização responsável do gasto público e a boa gestão 
macroeconômica. 

• Por isso mesmo, a reforma que estamos propondo deverá ser 
autorizada pelo CMN, e posta em prática de forma 
transparente e cuidadosamente executada.

• A qualidade do gasto será a variável determinante para o 
sucesso do programa, e todas as ações necessárias para 
garantir a aplicação criteriosa e a gestão bem sucedida dos 
recursos deverão acompanhar a opção por esta forma de 
financiamento de uma parcela significativa dos investimentos 
públicos.

O relevante será 
controlar a 
qualidade do 
gasto



Anexo: o comportamento do 
investimento público no Brasil
comparado a outros países
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Também é importante analisar a poupança pública



Investimento público



Investimento público


