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O Auxílio Brasil é um programa que possui como finalidade a integração de políticas públicas 
de assistência social, saúde, educação, emprego e renda. Esse programa social, que possui 
destinação a famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo país, sofreu um 
reajuste para o mínimo de R$ 600 em agosto deste ano, ainda com a inclusão de 2,2 milhões de 
novas famílias ao programa. Segundo o IPEA, neste ano o reajuste vem se mantendo efetivo, 
possibilitando ganhos do poder de compra da população atendida em até 116%. 

A medida foi condizente com o atual cenário brasileiro dos últimos meses, o Brasil foi um dos 
campeões no quesito de saber enfrentar uma crise economica como a da covid-19. Outrossim, 
fomos um dos primeiros países a aumentar a taxa de juros, e hoje estamos colhendo resultados 
positivos no quesito da inflação. Atualmente, o país registrou uma deflação de 0,29% em 
setembro no IPCA, e com isso no acumulado de 12 meses, o valor do IPCA chega a 7,17%.

Sob outra perspectiva, a manutenção do reajuste em 2023, traz severas complicações às contas 
públicas do país. Segundo o Instituto Fiscal Independente (IFI), a medida para 21,6 milhões de 
famílias equivale a um gasto de 0,5% do PIB em 2023. Ademais, esses gastos sendo executados 
fora da regra do teto, no ano seguinte, por consequência elevaria a despesa primária brasileira 
total do governo central de R$ 1.869,4 bilhões para R$ 1.921,3 bilhões. 

Desta forma, os cálculos realizados pelo Instituto Fiscal Independente, em 2022, apresentaram 
que o gasto discricionário mínimo seria da ordem de R$ 117 bilhões, por outro lado, no ano 
seguinte esse valor aumentaria para R$ 122 bilhões. Com isso, há evidências de que existe uma 
inviabilidade em se manter o Auxílio Brasil em R$ 600. 

Em outro âmbito, existe a possibilidade do aumento de impostos e a emissão de dinheiro, com a 
finalidade de sustentar a despesa do programa. A emissão de moeda seria uma solução de curto 
prazo, que acabaria por afetar o mercado, contaminando a nossa moeda com inflação, motivo 
pelo qual não deveria ser uma medida cogitável. Por outro lado, o aumento de impostos para 

Modificação do cenário alternativo para incorporar a despesa do Auxílio Brasil de 
R$ 600 a partir de 2023

Riscos Fiscais (2023)
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Auxílio Brasil em R$ 600 para 21,6 milhões de famílias - 51,8 - 0,5

Despesas discricionárias, caso incremento seja sujeito ao teto 115,7 63,9 1,1 0,6

Despesas primárias totais, caso incremento seja extra teto 1.869,4 1.921,3 17,9 18,6
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uma população que possui uma das maiores cargas tributárias do mundo em desenvolvimento 
também não nos parece ser solução. Atualmente, nossa carga tributária em relação ao PIB 
atinge a casa dos 33,9%, o que deixa claro que o problema do Brasil não é falta de dinheiro nas 
mãos do Estado. 

Os economistas Manoel Pires e Bráulio Borges da Fundação Getúlio Vargas apresentaram os 
possíveis fatores potenciais para uma piora fiscal em 2023:

- Crescimento de R$ 64 Bilhões do gasto no ano de 2023, em comparação com 2022, devido 
a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600.

- Reajuste de salários do funcionalismo público em 10% (considerando a inflação) com um 
custo de aproximadamente R$ 20 Bilhões, dado congelamento há quatro anos.

- Precatórios (Dívidas da União já reconhecidas pela Justiça e sem possibilidade de recurso), 
supondo o montante de 2022 somado ao próximo ano, chega-se a um pagamento de quase R$ 
58 Bilhões.

- A manutenção das desonerações tributárias sobre energia elétrica, combustíveis entre 
outros e o reajuste na tabela do Imposto de Renda, promessa de campanha dos dois candidatos 
à presidência, estimam um custo aos cofres públicos federais de R$ 77 bilhões.

Sendo assim, caso o Governo realmente opte por manter o reajuste do Auxílio Brasil em 2023, 
seria necessário realizar cortes de despesas em outras áreas, todas elas com custo político, como 
cancelar o reajuste de salários dos servidores públicos, e cessar as desonerações tributárias. Essas 
duas medidas abririam espaço orçamentário de R$ 97 bilhões, o que viabilizaria o aumento do 
Auxílio. 

Para os próximos anos, o Ministério da Economia deve trabalhar no controle da inflação e 
estar preparado para os possíveis cenários de recessão dos países desenvolvidos, resultado das 
políticas de aumento da taxa de juros, inflação e guerra na Ucrânia. Além disso, a implementação 
de políticas liberais e cumprimento do regime fiscal, junto com a queda na taxa de juros nos 
próximos anos, garantirão um ambiente favorável a estimulação do crescimento econômico e 
do emprego, o que também colabora para um incremento de arrecadação nas contas públicas.  

Em suma, o país deve se concentrar nas reformas estruturais para alcançar o objetivo de 
garantir um bom ambiente de negócios para o empreendedor brasileiro e investidor externo, 
assim sendo, a estimulação da geração de emprego e investimento em educação básica, iram 
garantir com que o país esteja perto de um futuro próspero.
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https://exame.com/economia/inflacao-ipca-setembro-2022/

https://www.ipea.gov.br/portal/categorias/45-todas-as-noticias/noticias/13008-ipea-e-ministerio-da-
cidadania-mostram-impactos-do-auxilio-brasil-na-pobreza-extrema#:~:text=Verificou%2Dse%20que%20
o%20aumento,pobres%20em%20decorr%C3%AAncia%20da%20pandemia.

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil

https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/09/14/auxilio-brasil-pagar-r-600-por-mes-em-2023-exigira-
ajuste-nas-regras-fiscais-avalia-ifi.ghtml

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/09/15/auxilio-brasil-de-r-600-em-2023-presssiona-
teto-de-gastos-aponta-ifi#:~:text=A%20prorroga%C3%A7%C3%A3o%20do%20Aux%C3%ADlio%20
Brasil,Independente%20(IFI)%20do%20Senado.
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