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Os fundos públicos de poupança 

têm por objetivo principal distribuir, 

ao longo de várias gerações, riquezas 

deriváveis de recursos naturais não 

renováveis. Trata-se de uma conces-

são ao bom senso distributivo e a 

quatro possíveis fontes de oscilações 

intertemporais das receitas derivá-

veis de tais riquezas. 

No caso do petróleo, são essas: a 

descoberta de novos poços; a obso-

lescência de campos já maduros ou 

acidentes envolvendo as jazidas até 

então conhecidas; variações no preço 

internacional do petróleo e, no caso 

de receitas denominadas em moeda 

doméstica (como nos orçamentos 

públicos); as variações cambiais. 

Tais oscilações tornam difícil a 

administração das contas públicas 

quando as receitas oriundas de recur-

sos naturais são consideradas como 

receitas correntes ordinárias, em vez 

de destinadas a fundo específico. 

No exterior, são exemplos de 

fundos de poupança associados à 

comercialização de recursos não 

renováveis o “Fundo Permanente 

do Alasca”, constituído em 1976; 

o “Fundo de Reserva para Futuras 
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Gerações”, do Kwait, de 1976; e o 

“Fundo de Pensão do Global Gover-

no da Noruega” (antigo “Fundo de 

Petróleo da Noruega”), definido em 

1990 e ativado em 1995. 

Em uma economia imaginária 

sem restrições regulatórias, restri-

ções de liquidez e spreads bancá-

rios, a dívida pública (neste artigo, 

sempre em sua versão mais ampla 

incluindo o passivo previdenciário 

de responsabilidade do governo) é 

equivalente a um fundo público com 

sinal negativo. Nesse caso, de nada 

serve prover ativos a um fundo pú-

blico se ao mesmo tempo eleva-se a 

dívida pública do mesmo montante. 

O fundo transferiria riquezas para o 

futuro e a dívida trataria de anular 

esse processo. 

Talvez seja a proximidade desse 

caso teórico que leve a pouco êxi-

to muitas das tentativas de trans-

ferência de riqueza para o futuro 

através da criação de fundos públi-

cos de poupança. 

Observe-se que a própria existên-

cia do fundo fomenta a emissão de 

dívida pública, em função da maior 

expectativa de recebimento da parte 

 escrever o art
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dos credores. Tende a reduzir os prê-

mios de risco e os juros de equilíbrio 

da dívida. Permite ao grupo político 

no poder uma alavancagem que pode 

ser positiva (quando se privilegiam 

investimentos de qualidade e retor-

no social elevado) ou muito negativa 

para o bem-estar social (quando se 

privilegia o consumo). 

No Brasil, onde não há a preocu-

pação com o futuro que se observa 

em outros países, é a alavancagem 

negativa que tende a ocorrer. Per-

mitir maior endividamento público 

em função da constituição de ativos 

com base em recursos não renová-

veis costuma ser sinônimo de “dar o 

bisturi ao mau médico”. 

Outro ponto, mesmo no caso 

em que os fundos públicos são for-

mados e a dívida segue controlada, 

permanece, no contexto da econo-

mia política, a preocupação com 

a reversão futura do processo. De 

um lado, tem-se inicialmente um 

governo que efetivamente poupa e 

constitui um fundo para o futuro. 

Mas, em muitos casos, apenas para 

ver seu sucessor reverter o processo, 

seja gastando rapidamente os recur-

sos do fundo ou emitindo mais dívi-

da pública. 

Uma forma de evitar que isso 

aconteça se dá através da criação de 

um processo no qual ao menos parte 

do ativo final do fundo de poupan-

ça seja irreversível, no contexto das 

contas públicas. O investimento na 

educação da população em geral, 

por exemplo, tende a satisfazer a 

esse quesito. Nesse caso, exceto pela 

probabilidade remota de emigração 

em massa, o governo sucessor não 

tem como reverter o processo. Não 

há como gastar os recursos já inves-

tidos em educação para angariar de 

forma populista simpatias eleitorais. 

Abandonemos daqui para a fren-

te o contexto da economia imaginá-

ria sem vinculações, limites a endi-

vidamento e despesas compulsórias 

e passemos ao contexto de uma eco-

nomia como a brasileira, na qual 

tais hipóteses estão longe de se ma-

terializar. Nesse caso, mesmo com a 

possibilidade de endividamento pú-

blico, a criação de um fundo públi-

co (que, repetimos, exige poupança 

pública positiva) para recursos não 

renováveis pode ter um forte impac-

to positivo. 

Considere, por exemplo, o limite 

máximo para as despesas com pes-

soal como fração das receitas cor-

rentes líquidas estipulado pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal brasileira. 

Se receitas oriundas de recursos na-

turais, em vez de constituir um fun-

do isolado, são consideradas recei-

tas correntes, abre-se o espaço para 

que haja elevação de contratações 

politicamente motivadas bem como 

da criação de pensões demasiado 

generosas. Ou seja, de forma a ma-

ximizar o retorno político de curto 

prazo, podem-se majorar de forma 

ineficiente os gastos de pessoal. 

Novamente, imagine que as des-

pesas de pessoal sejam de difícil re-

versão, seja em função de estabilida-

de no emprego ou de impedimento 

para redução de salários ou bene-

fícios. Nesse caso, pode-se ter uma 

tempestade quase perfeita em termo 

de finanças públicas. Na fase de 

crescimento das receitas, geram-se 

gastos correntes. Na fase de redução 

das mesmas, não se tem como rever-

ter o processo. Caem as receitas mas 

permanecem os gastos correntes. O 

resultado costuma ser um elevado 

déficit, mesmo após a ineficiente ten-

tativa de correção através da queda 

de investimento público.

Observe que esse tipo de desequi-

líbrio intertemporal não teria como 

ocorrer se as receitas oriundas da 

exploração dos recursos naturais ti-

vessem sido inicialmente alocadas a 

um fundo de poupança, em vez de 

se considerarem receitas correntes. 

Vários outros aspectos regulatórios 

de uma economia como a brasileira 

(restrições a endividamento, gastos 

mandatórios etc. em geral determi-

nadas com base na receita corrente) 

tornam muito relevante a decisão 

de se criar um fundo de poupança 

quando da descoberta de novos re-

cursos naturais não renováveis. 

Suavizar o processo intertempo-

ral de consumo, abrangendo dife-
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rentes gerações, requer a constitui-

ção de poupança pública positiva. 

É isso que faz o fundo de poupança, 

ao isolar as receitas da exploração 

de recursos naturais (em geral, aci-

ma de certo montante) das demais 

receitas correntes. Garante-se, des-

sa forma, efetiva transferência lí-

quida de riquezas para o futuro, 

em geral alocada sob a forma de 

bens de capital (incluindo capital 

humano, ou educação) ou de ati-

vos financeiros líquidos mantidos 

junto a não residentes. 

De nada adianta, como se fez 

no Brasil, constituir-se um fundo 

(como no caso do chamado “Fun-

do Soberano do Brasil”, constituí-

do em 2008 e extinto por medida 

provisória em 2018) quando a 

poupança pública (calculada com 

juros reais e incluindo as receitas 

do fundo) é sabidamente negativa. 

Ou constituir-se um fundo para fa-

zer frente a passivos a descoberto 

de origem previdenciária. 

Em ambos os casos, a contrapar-

tida para a constituição do fundo é a 

emissão de dívida pública. Consoli-

dando-se ativos e passivos públicos 

como um todo, o efeito patrimonial 

total é negativo ou nulo. Ainda pior, 

o retorno posterior em termos de flu-

xo de receitas costuma ser negativo, 

tendo-se o custo da dívida superior 

ao retorno do fundo. 

Um fator agravante no desequi-

líbrio fiscal gerado por recursos 

naturais mal administrados (quan-

do não se constitui o fundo) ocor-

re quando rubricas orçamentárias 

(por exemplo, saúde, educação) têm 

o seu piso determinado como per-

centual das receitas correntes. Nes-

se caso, a contabilização de receitas 

do petróleo como receitas correntes 

majora peremptoriamente o gasto 

em tais rubricas, podendo ocorrer 

de outras áreas igualmente ou ainda 

mais carentes (como saneamento) 

ficarem desassistidas.1 

Ainda que mais controversa 

quanto à sua eficácia,2 há uma ou-

tra defesa da constituição de fundos 

de poupança. E de sua manutenção 

em ativos líquidos no exterior, junto 

a não residentes: evitar-se uma pos-

sível valorização da moeda domés-

tica, que poderia ocorrer quando a 

exploração de recursos gera divisas 

externas e essas são internalizadas 

no mercado doméstico. Alguns tex-

tos se referem a esse fenômeno como 

“doença holandesa”. 

Em função da valorização de sua 

moeda, o país estaria sujeito a tro-

car suas exportações tradicionais 

por exportações eventualmente tem-

porárias (de recursos naturais). Na 

forma mais nociva, estaria trocando 

exportações que exigem mais pes-

quisa e desenvolvimento por expor-

tações baseadas em valor adicionado 

primário. Perdem-se aportes de pro-

dutividade importantes para o cres-

cimento de longo prazo.

Passemos agora ao caso concreto 

do estado do Rio de Janeiro (aqui 

considerado patrimonialmente con-

solidado ao fundo Rio Previdência), 

que se encontra hoje em dia em situ-

ação praticamente falimentar. 

As contas orçamentárias do es-

tado do Rio embutiam em 2007 

um enorme perigo que precisava 

ser imediatamente neutralizado. 

Do total aproximado de R$ 26 bi-

lhões de receitas líquidas correntes 

previstas para aquele ano (2007), 

aproximadamente R$ 6,7 bilhões 

(25,8%) eram oriundas de compen-

sações ligadas ao petróleo, portan-

to sujeitas em demasia à incerteza 

decorrente do preço internacional 

deste produto.  

Previu-se à época (veja, por 

exemplo, Cysne, 2007), em função 

dos motivos anteriormente expos-

tos, a urgente necessidade de um 

fundo público de poupança para a 

destinação de tais receitas. Na sua 

ausência, as receitas do petróleo fo-

ram tratadas como receitas corren-

tes, abrindo a porta para maiores 

despesas de pessoal e para o endivi-

damento do estado. 

Tal como fora previsto, na fase 

de queda das receitas, que se deu a 

partir de 2012, não se observou que-

da de despesas correntes do mesmo 

montante. O resultado foi um enor-

me déficit seguido de um ajuste par-

De nada adianta, como se 

fez no Brasil, constituir-

se um fundo quando 

a poupança pública 

(calculada com juros reais 

e incluindo as receitas do 

fundo) é negativa
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cial via corte de investimentos, com 

forte deterioração de várias áreas 

básicas e de funções precípuas do se-

tor público como segurança pública 

e saneamento.3 

A experiência internacional com 

este tipo de problema já era conheci-

da e profícua, aconselhando a imedia-

ta criação de um fundo de poupança. 

Na Rússia (que criou, em 2004, 

o Fundo de Estabilização do Pe-

tróleo), por exemplo, o resultado 

primário do governo, superavitário 

quando se consideravam as recei-

tas extraordinárias do petróleo, era 

sempre considerado e divulgado 

na ausência de tais receitas, quan-

do então se chegava a um número 

negativo. Tal número tinha a van-

tagem de trazer consigo um alerta 

permanente sobre a necessidade de 

cautela nos gastos correntes. 

Embora contasse inicialmente 

com a simpatia do então secretário 

estadual de Fazenda (veja em Levy, 

2017, a menção ao possível proble-

ma de conjugação de receitas tran-

sitórias e despesas permanentes), o 

fundo de poupança não foi criado. 

A ideia foi politicamente colocada 

como “uma mera ideia acadêmica”. 

Não ganhou qualquer chance de 

sobrevida, já que o interesse sub-

jacente era gastar mais e o mais 

rapidamente possível, de forma a 

angariar suportes políticos e novos 

contratos. Não se gerou a poupan-

ça pública positiva que caracteriza a 

criação de um fundo. Lembrando a 

famosa personagem de novela, tudo 

se resumiu a um fundo de poupança 

do tipo “Viúva Porcina”, aquele que 

foi sem nunca ter sido. 

Com isso, perdeu a sociedade 

a chance de distribuir os recursos 

do petróleo ao longo de sucessivas 

gerações, ao invés de gerar gastos 

insustentáveis de curto prazo que 

em boa parte serviram a propósi-

tos políticos. Perdeu também a so-

ciedade a possibilidade de dispor 

de um maior escrutínio sobre a 

alocação de tais recursos, evitando 

os prejuízos oriundos de gastos em 

áreas não prioritárias. 

Caminhou-se, posteriormente, 

na verdade, em direção exatamen-

te contrária. Em vez de tentar-se 

distribuir intertemporalmente as 

receitas do petróleo, passou-se a 

antecipá-las para fazer frente ao 

gasto corrente. Venderam-se no li-

mite do possível, para apropriação 

no tempo presente, parte das recei-

tas futuras derivadas do petróleo. 

Sem contrapartidas suficientes de 

médio e longo prazo de aumento 

de investimentos, seja em capital 

físico ou humano. O resultado fi-

nal, como se observa hoje em dia, 

não foi nada positivo. 

Muitas vezes descrevem-se maze-

las como aquelas aqui descritas como 

“Natural-Resource Curse”, ou “Mal-

dição dos Recursos Naturais”. Trata-

se, na verdade, de uma abreviação. 

O correto seria sempre mencionar a 

forma mais longa e mais adequada: 

“Maldição da Má Administração de 

Recursos Naturais”. 

1Uma alternativa na ausência do fundo é 
simplesmente excluir as receitas extraordi-
nárias oriundas da exploração de recursos 
naturais do processo de vinculação de gas-
tos. O fundo, entretanto, tende a prover esse 
isolamento com a vantagem adicional de 
maior transparência.

2Dada a grande mobilidade de capital existente 
hoje em dia, pequenas variações dos diferenciais 
de juros corrigidos pelas expectativas de 
desvalorização e pelo prêmio de risco costumam 
implicar elevadas modificações de demanda 
e oferta pela divisa em questão. Costuma ser 
mais eficiente estabilizar o câmbio através da 
formação de poupança privada e pública, que 
reduza a necessidade de juros elevados.

2Sobre aumento temporário das receitas de 
petróleo e ajuste via queda de investimentos, 
no caso, para municípios costeiros no Brasil, 
veja Canêdo- Pinheiro e Cysne (2018). 
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