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Nesse artigo avaliamos, no contex-
to de um teto do valor real dos gas-
tos públicos, o aumento necessário 
de receita primária para trazer, em 
um número “n” de anos, contados 
a partir de dezembro de 2017, a re-
lação dívida líquida/PIB (b) de volta 
ao seu valor de dezembro 2017.  

O objetivo não é prever a tra-
jetória futura de tais variáveis no 
Brasil. Mas apenas ilustrar como 
operaria a conjugação de meca-
nismos de controle do valor real 
de gastos públicos (como a Emen-
da Complementar de Teto dos  
Gastos – EC 95) se viabilizados po-
lítica e economicamente, e também 
se mantidos ao longo dos anos os 
valores previstos para 2018 dos 
juros reais e do crescimento do 
produto. As simulações baseiam-
se na dinâmica da dívida da forma 
como exemplificada em Cysne e  
Gomes (2017).1

Supomos nos cálculos que a receita 
primária como fração do PIB, uma vez 
elevada no instante inicial (dezembro 
de 2017), permaneça constante no 
tempo. Também por hipótese, juros 
reais (r) e crescimento do PIB (θ) se 
mantêm constantes, ao longo de todo 
o período de tempo considerado, nos 
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Em artigo anterior nesta revista, 
fizemos o mesmo tipo de exercício, 
mas então trabalhando com a dí-
vida bruta e com a taxa Selic. Um 
problema dessa metodologia é que 
a equação que apresenta a evolução 
da razão dívida/PIB (“b”):  

  simbolizando a derivada de b 
em relação ao tempo, é válida ape-
nas para a dívida líquida, seu uso 
para dívida bruta caracterizando 
uma aproximação.

Assumimos também no cálculo 
anterior que todas as despesas do 
governo federal (e, posteriormen-
te, das demais esferas) fossem co-
bertas pela EC 95, o que não ocor-
re na prática. 

No presente artigo complemen-
tamos os cálculos anteriores com 
as seguintes hipóteses/escolhas al-
ternativas: 

Usamos a dívida líquida do go-1. 
verno geral, ao invés da bruta; 
Usamos a taxa Selic, mas 2. 
também a taxa implícita da 
dívida líquida divulgada pelo 
Banco Central (é pertinente 
assumir que um meio-termo 

valores previstos (em dezembro de 
2017) para o ano de 2018. 

Na inexistência de um teto para o 
valor real dos gastos públicos, a fra-
ção do PIB de despesa primária tam-
bém se supõe constante. Nesse caso, 
manter constante a razão dívida/
PIB implica obter ao final de 2017 
uma receita tributária t(0) que zera 
o valor de (r - θ)b(0) + d, onde d é 
o déficit primário e b(0) é a relação 
dívida/PIB vigente em dezembro de 
2017. Ou, alternativamente, obter 
uma queda das despesas primárias 
do mesmo montante.2

À medida que o tempo passa, 
entretanto, o produto aumenta e 
reduz (pelo mecanismo de imposi-
ção de um teto para o valor real dos 
gastos públicos), a fração do PIB 
tomada pelas despesas primárias do 
governo geral. 

O exercício desenvolvido neste ar-
tigo se concentra nesse fato de forma 
a permitir uma avaliação de quão sig-
nificativa pode ser a conjugação da 
Emenda à Constituição de Teto dos 
Gastos (EC 95) com a manutenção de 
uma taxa razoável (como ocorre no 
momento, comparativamente há al-
guns meses) do excesso dos juros reais 
sobre o crescimento do produto. 
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entre as duas traduza o valor 
mais adequado para análise); 
Usamos a efetiva proporção 3. 
das despesas federais su-
jeitas à EC 95 (84% e não 
mais 100%).

Mantivemos aqui a hipótese, 
entretanto, também pertinente ao 
exercício anterior, que a fração da 
despesa do governo federal sujeita à 
EC 95 (antes 100% e agora 84%) se 
estenda também às duas demais esfe-
ras do setor público. 

As projeções do Relatório Focus 
para 2018 mostram uma inflação de 
4% e uma taxa de crescimento do pro-
duto de 2,68%. Para a taxa de juros, 
consideramos uma taxa Selic de 7% ao 
ano e, alternativamente, uma taxa im-
plícita sobre a dívida líquida de 13,9% 
(de novembro de 2017). 

Trabalhando-se com taxas lo-
garítmicas, tem-se uma diferença 
entre os juros reais “r” e a taxa de 
crescimento do produto real “θ” 
da ordem de 0,2% ou 6,45% ao 
ano, quando se toma, respectiva-
mente, a taxa Selic ou a taxa im-
plícita. Em qualquer dos casos, são 
números que traduzem um cenário 
muito mais favorável do que aque-
le existente há alguns meses. 

Consideramos para o setor público 
geral uma carga tributária de 32,66% 
e o total da receita primária de 35,46% 
do PIB. A diferença entre as duas se 
deve às outras receitas correntes líqui-
das do governo. Tendo em vista o dé-
ficit primário “d” esperado de 2,57%, 
chega-se a um total de despesas primá-
rias de 38,03% do PIB. Para o endi-
vidamento líquido do governo geral 

como fração do PIB “b”, trabalhamos 
com 0,53, número de novembro de 
2017 (b(0)). 

O gráfico objetiva responder à 
seguinte pergunta: dada uma EC 
95 de teto dos gastos viável polí-
tica e economicamente, e manti-
dos constantes ao longo do tempo 
os parâmetros aqui considerados, 
qual seria a variação da receita 
primária a se dar ao final de 2017, 
mantendo-se constante daí para a 
frente, de forma a se trazer a razão 
dívida líquida/PIB de volta ao seu 
patamar de 53% do PIB ao final de 
“n” anos? 

As simulações numéricas são 
apresentadas na figura 1 abaixo.3

A curva de cima trabalha com 
a taxa de juros implícita sobre a 
dívida líquida, ao passo que a cur-
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va de baixo se baseia na taxa Selic. 
Na abscissa mede-se o número de 
anos no qual se deseja que a ra-
zão dívida líquida/PIB retorne ao 
seu valor original de dezembro de 
2017. Na ordenada mede-se a ele-
vação necessária da receita primá-
ria que deve ocorrer em dezembro 
de 2017, mantendo-se constante 
como fração do PIB daí para fren-
te, de forma a viabilizar esse fato. 

A abscissa igual a zero, como 
assinalamos anteriormente, exige 
uma elevação das receitas primá-
rias do montante dado por 2,68% 
do PIB (= 0,002 x 53 + 2,57)%, 
aproximado no gráfico por 2,7, 
quando se toma a Selic como base. 
Ou de 5,99% do PIB (= 0,0645  
x 53 + 2,57)%, aproximado no 
gráfico por 6,0, quando se toma a 
taxa implícita como base. Em am-
bos os casos, lembremos que são 
aumentos que se dão a partir de 
uma receita primária total já de 
35,46% do PIB. 

A partir do ponto n = 0 inicia-se 
o processo de ajuste sobre o qual 
nos concentramos aqui. Assume-se 
de forma aproximada que ao final 
do ano “n” o mecanismo da EC 95 
reduza as despesas sujeitas à EC 95 
(84% do total das despesas) de D 
(relativa a dezembro de 2017) para 
aproximadamente D/(1,0248)^n. E 
mantenha constante, no valor real 
D, os 16% restantes. É esse tipo de 
ajuste provocado pela EC 95 que 
faz as duas curvas da figura 1 ten-
derem para baixo à medida que o 
tempo passa. 

Por exemplo, na curva de baixo, 
no ano 3, o valor da ordenada é 
1,4% do PIB. Isso significa dizer 
que, se se tem por objetivo trazer 
a razão dívida líquida/PIB de vol-

ta ao seu valor original vigente em 
dezembro de 2017 ao final de 3 
anos (valor da abscissa), o aumen-
to da receita primária, no tempo 
zero, e mantido constante daí para 
a frente, é igual a 1,4% do PIB. O 
cálculo vale quando a taxa Selic 
é a taxa relevante. O valor passa 
para 4,8% do PIB quando a taxa 
relevante é a taxa implícita (valor 
da ordenada associada ao ponto  
n = 3 na curva de cima).

O ponto onde cada curva cru-
za o eixo x equivale ao número 
de anos tal que, mantida a receita 
primária de dezembro de 2017 (ou 
seja, com aumento da receita pri-
mária igual a zero, daí o fato de 
cruzar a abscissa), a razão dívida 
líquida/PIB retorna ao seu valor 
vigente em dezembro de 2017. Por 
exemplo, se a taxa relevante é a Se-
lic, isso ocorre (na curva de baixo) 
ao final de 6 anos. Por outro lado, 
se a taxa implícita é considerada a 
mais adequada, tem-se um total de 
21 anos contados a partir de final 
de 2017. 

Tais simulações devem ser obser-
vadas com a devida cautela. Primeiro 
a hipótese de que as demais esferas 
públicas, que não a esfera federal, te-
nham 84% dos seus gastos sujeitos a 
um mecanismo de controle do valor 
real é de difícil viabilização. 

Segundo, crescimento do produto 
não é panaceia nem ocorre sem que 
haja condições para que isso se dê. 
Manter um crescimento ao redor de 
2,5% ao ano, em média, daqui para 
a frente é hipótese otimista na ausên-
cia de reformas. 

Medidas de controle do valor 
real do gasto exigem demonstra-
ção de austeridade no tempo pre-
sente e total desvinculação dos 

gastos ao PIB. Na ausência dos ne-
cessários complementos de ordem 
fiscal, que em grande parte reque-
rem apoio do Congresso, a EC 95 
corre o risco de passar de ativo a 
passivo. Corre o risco de deixar 
desassistidas as funções básicas do 
Estado, com fortíssimos prejuízos 
para a população, para as institui-
ções e para a nação. 

Como o excesso dos juros reais 
sobre o produto é hoje em dia bem 
mais favorável do que há alguns 
meses, entretanto, permanece ain-
da aberta a esperança de um círcu-
lo virtuoso na economia brasileira. 
A manutenção de tal esperança re-
quer um rápido e abrangente tra-
balho legislativo em todas as esfe-
ras públicas. 

1Utilize a equação 10 do trabalho citado. No 
primeiro caso, as despesas primárias como fra-
ção do PIB são constantes. No segundo caso, 
caem exponencialmente à taxa θ.

2Na ausência de um teto para o valor real dos 
gastos, o modelo utilizado, com crescimento 
exógeno do produto, é simétrico entre aumen-
tar taxação e reduzir despesas. É razoável ad-
mitir que, nas atuais circunstâncias, reduções 
de despesa pública sejam preferíveis a eleva-
ções de receita. Se o leitor preferir, as passa-
gens referentes à “elevação de receita” podem 
ser perfeitamente refeitas como “redução de 
despesas”. O mecanismo de ajuste fiscal base-
ado na existência de um teto para o valor dos 
gastos públicos na verdade não é ortogonal a 
essa modificação. Mas o erro no uso concomi-
tante do refraseado acima e dos valores que 
constam da figura 1 é desprezível para efeitos 
de simulação. 

3Utilize a equação 10 de Cysne e Gomes 
(2017). No primeiro caso, as despesas pri-
márias como fração do PIB são constantes. 
No segundo caso, caem exponencialmente 
à taxa θ. 
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