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México

O México é apontado como um caso de sucesso em termos de administração de

sua dívida pública. Isso se reflete em um custo reduzido e, principalmente, num

elevado prazo de vencimento da dívida.

Após a moratória ocorrida em 1982, o país procurou empreender um signi-

ficativo programa de ajuste fiscal. De um déficit primário de 7,6% do PIB em

1981, o governo alcançou um superávit primário de 7,8% do PIB em 1989. Com

isso, a dívida pública, que chegou a um patamar superior a 110% do PIB na

década de 1980, caiu para pouco mais de 45% do PIB em 2005.

Uma característica importante da política fiscal mexicana é o baixo nível da

carga tributária, mesmo quando comparado a países semelhantes. Antes das refor-

mas iniciadas em 2002, o país apresentava arrecadação total em torno de 22% do

PIB, sendo que a partir de então essa margem foi elevada para pouco mais de

23%. Vale observar que a participação das receitas do petróleo no total da arreca-

dação do governo mexicano é de extrema importância, representando cerca de

1/3 das fontes de financiamento do governo.

A contrapartida da carga tributária baixa é o reduzido nível de cobertura de

serviços do setor público. Conforme aponta o Banco Mundial, aumentar os gas-

tos do governo em áreas como educação, saúde, infra-estrutura e redução da po-

breza seria desejável, mas financiar essas despesas requer uma maior base tributá-

ria (Bird, 2001:146).

O ajuste fiscal e as conseqüências macroeconômicas

Definições adotadas

Todas as especificidades da contabilidade pública mexicana serão explicadas poste-

riormente, em seção dedicada ao assunto. No entanto, antes de se analisar o ajuste

fiscal é importante ressaltar algumas diferenças conceituais verificadas nas finanças

públicas do México. A primeira delas é a definição de setor público, que engloba o
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governo federa], as empresas estatais e as transferências aos estados e municípios. Na

medida em que as transferências do governo federal representam a maior parte das

receitas totais dos governos subnacionais, a ausência de dados sobre a arrecadação

própria desses níveis de governo não chega a representar um problema.

A segunda diferença diz respeito ao conceito de déficit público, que não

incorpora algumas operações extraorçamentárias, apresentando-se menor que o

conceito de déficit utilizado pelo FMI, que, por sua vez, é denominado no Méxi-

co 
"déficit 

aumentado". Diante disso, o déficit não reflete o total das necessidades

de financiamento do setor público, que passaram a ser publicadas pelo governo

mexicano apenas a partir de 2001.

O ajuste fiscal: uma análise geral

O ajuste foi obtido por um drástico corte de despesas, principalmente dos invés-

timentos do governo. Entre os anos 1980 e 1990, as despesas não-financeiras no

México reduziram-se, em média, de 25% para 19% do PIB. A partir de então,

com exceção do ano de 1993, esses dispêndios apresentaram comportamento bas-

tante volátil, acompanhando o movimento das receitas. Como pode ser visto nos

gráficos 3.1 e 3.2, a redução dos gastos foi feita não só em relação ao PIB como

também em termos reais.

Gráfico 3.1

México — receitas jr despesas do setor público

(1980-2006 
- % do PIB)
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Fontes: Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e OCDE.
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Gráfico 3.2

México — receitas x despesas

(1980-2006 
— bilhões de pesos a preços constantes de 2006)
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Fontes: SHCP e Banco de México.

A dívida pública bruta que no período 1986/87 encontrava-se no patamar

de 115% do PIB foi gradativamente caindo. Em 2005, a dívida bruta do setor

público consolidado representava 44% do PIB (FMI, 2006c). Já a dívida líquida

(gráfico 3.3) estava em 37,8% do PIB em 2006, sendo que 28% denominada em

moeda estrangeira.

As tabelas 3.1, 3.4 e 3.5 apresentam, de forma mais detalhada, o desempe-

nho fiscal do México entre 1980-2005. Como se pode observar, de um elevado

déficit nominal no início dos anos 1980, o país passou a apresentar expressivo

superávit no começo dos anos 1990. Isso foi conseguido com reduções conside-

ráveis nas despesas primárias, de 9,6 pontos percentuais do PIB, com destaque

para os investimentos, comprimidos em 63% em relação ao patamar de 1980/

81. Houve também ligeira elevação de receitas no período 
— 2,6 pontos

percentuais do PIB — 
propiciada, fundamentalmente, pela elevação de receitas

não-tributárias.
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Gráfico 3.3

México — dívida líquida do setor público (1990-2006 
— % do PIB)
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Fontes: SHCP e OCDE.

Tabela 3.1

México — ajuste fiscal: tamanho e composição — setor público

(médias por período, em % do PIB)

Resultado fiscal 1980/81 1990-92 1993/94 1995 1997/98 1999-2006

Resultado primario -5,2 7,7 2,9 4,7 2,6 2,4

Resultado nominal -9,2 1,4 0,4 0,0 —1,0 -0,6

Receitas totais 23,7 26,1 23,1 22,8 21,7 22,7

Receitas tributarias 10,0 10,9 11,3 9,3 10,2 10,7

Receitas nao-tributarias 13,7 15,2 11,8 13,5 11,5 12,0

Despesas totais 31,9 24,5 22,8 23,0 22,6 23,3

Despesas primarias 28,2 18,6 20,3 18,4 19,1 20,3

Investimentos 8,8 3,3 3,1 2,7 3,0 3,3

Despesas financeiras 3,7 5,9 2,5 4,6 3,5 3,0

Resultado das entidades sob

controle orgamentario indireto -1,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0

Discrepancia estatistica 0,0 -0,2 0,1 0,0 -0,1 0,0

Impacto do petroleo

Receitas relacionadas ao petroleo 7,5 6,9 6,0 7,6 7,0 7,6

Receitas nao relacionadas ao petroleo 16,2 19^2 17J 1W K8 15,1

Fontes: SHCP e OCDE.
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Durante a década de 1980 a economia mexicana foi marcada por crises recor-

rentes, que podem ser atribuídas não apenas a choques externos, mas também a ques-

toes internas, que deixaram a economia do país mais vulnerável às oscilações das variá-

veis externas. A queda nos preços do petróleo entre 1982 e 1986 e a elevação nas taxas

de juros internacionais foram os principais choques externos enfrentados no período.

Foi então que o governo mexicano empreendeu algumas mudanças no sistema tribu-

tário, com destaque para a criação de mecanismos de indexação para o imposto sobre

valor adicionado e a integração entre o imposto de renda pessoal e o de empresas, que,

como mencionado, propiciaram pequena elevação na arrecadação do governo.

Devido à forte dependência das receitas de petróleo e à imprevisibilidade de

tais receitas, o governo teve que reduzir suas despesas não-financeiras. No entan-

to, a trajetória de queda dessas despesas só fica mais evidente após a estabilização

econômica de 1988, ano em que as despesas de juros começaram a cair com o

declínio da inflação (Bird, 2001). No início da década de 1980, enquanto as

despesas com juros da dívida se elevavam, as despesas não-financeiras do governo

demonstravam considerável trajetória de queda, principalmente as de capital. As

transferências do governo e os recursos compartilhados com os estados, em com-

pensação, se elevaram ao longo do período, principalmente a partir de 1988.

Comparando os anos 1980 com o cenário atual, as despesas não-financeiras

do governo (correntes e de capital) foram reduzidas em mais de 10 pontos

percentuais do PIB. De fato, a cada crise verificada no país obteve-se como res-

posta uma redução mais acentuada nos gastos não-financeiros. Se, por um lado,

esta foi a forma conseguida pelo governo para financiar os seus gastos, por outro

contribuiu para uma drástica queda nos investimentos públicos.

Outra questão que merece ser destacada é o caráter pró-cíclico da política

fiscal mexicana. Nos momentos de depressão, a redução nas despesas do governo

contribui para que esse movimento se acentue. Nos períodos de crescimento eco-

nômico, não obstante os estabilizadores automáticos existentes, os gastos não-

financeiros, que até então permaneciam represados, são elevados (Bird, 2001).

Os gráficos 3.1 e 3.2, que ilustram a trajetória das despesas e receitas do

governo (em pontos percentuais do PIB e em valores constantes), mostram que há

uma correlação entre as receitas totais e as despesas não-financeiras, isto é: no

momento em que as receitas do governo são reduzidas, as despesas apresentam o

mesmo comportamento, evitando pressões sobre o déficit do governo. Por outro

lado, quando a arrecadação se eleva, o governo aproveita para aumentar tais des-

pesas, confirmando o caráter pró-cíclico da política fiscal.

Os gráficos 3.4 e 3.5 ilustram a trajetória dos resultados primário e nominal

do governo federal e empresas estatais para o período 1980-2006. Desde 1983,
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embora o resultado primário tenha sido positivo em todos os anos, apenas entre

1991-94 o mesmo se verificou em relação ao resultado nominal. Isso se deu por-

que, embora as despesas financeiras tenham caído percentualmente, também houve

redução de impostos.

Gráfico 3.4

México — resultado primário (1980-2006 
— % do PIB)
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Gráfico 3.5

México — resultado nominal xdespesas financeiras (1980-2006 
— % do PIB)
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Conseqüências macroeconômicas do ajuste fiscal

A busca pela consolidação fiscal permitiu a redução da relação dívida/PIB, contri-

buindo para a melhora do rating soberano. Entre 2000 e 2001, o México recebeu

a recomendação de 
"grau 

de investimento" (investment-grade) das três principais

agências de avaliação de risco.

A credibilidade da política fiscal teve como principais resultados a redução

das taxas de juros, o aumento do prazo da dívida e a diminuição da vulnerabili-

dade a crises em outros mercados emergentes. Mas, de acordo com a OCDE

(2005c), em outros aspectos, a estrutura fiscal do México ainda deixa muito a

desejar:

as receitas totais são muito baixas (23% do PIB em 2005), sendo que 1/3 são

originadas do setor petrolífero (sujeitas à volatilidade dos preços da commodity

do mercado internacional);

como a volatilidade das receitas é absorvida, principalmente, por mudanças

no investimento, o planejamento de meio-termo fica prejudicado;

os cortes de investimentos realizados ao longo dos períodos de ajuste resultaram

em graves problemas de infra-estrutura;

os baixos níveis de gastos sociais são os principais responsáveis pela baixa

qualidade dos serviços oferecidos à população (saúde e educação);

há um consenso sobre a necessidade de uma reforma tributária a fim de se

aumentar a base de arrecadação, especialmente com impostos indiretos, gerando

receitas mais estáveis e reduzindo as distorções do atual sistema.

Fica claro, portanto, que é necessário promover melhoramentos na estrutura

das contas públicas, de forma a melhorar a sustentabilidade da situação fiscal.

Uma das principais medidas é conseguir aumentar a arrecadação do governo, de

forma a viabilizar a elevação das despesas sem prejudicar a situação fiscal, e simul-

taneamente reduzir a dependência do governo em relação às receitas relacionadas

ao petróleo, que é elevada, como evidencia o gráfico 3.6.

Apesar da instituição do Fundo de Estabilização do Petróleo, com o objetivo

de economizar parte dessas receitas, na prática muito pouco tem sido feito em

relação a isso, e grande parte desses recursos tem sido consumida. Com a elevação

nessas receitas, o que se observa é que o governo tem promovido redução de ou-

tros impostos, como taxas sobre consumo de combustível e redução no imposto

de renda, aprovada em 2004.
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Gráfico 3.6

México — comportamento de receitas relacionadas ao petróleo

(1980-2006 
- % do PIB)
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O crescimento da economia, por sua vez, ainda permanece errático e a taxa

de investimento da economia não consegue superar muito os 20% do PIB, con-

forme ilustra o gráfico 3.7.

Gráfico 3.7

México — crescimento real do PIB e taxa de investimento

(1980-2006 
— formação bruta de capital fixo/PIB)
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No que se refere ao nível geral de preços, observa-se que a inflação estava

sendo mandda sob controle desde o processo de estabilização empreendido em

1988. Até que, em 1995, quando o país passou por uma grave crise cambial, a

inflação voltou a subir. Porém, já a partir de 1997, observa-se uma trajetória

declinante da inflação, que vem sendo mantida bem abaixo dos dois dígitos desde

2000, como se pode ver pelo gráfico 3.8.

Gráfico 3.8

México — taxa de inflação (1980-2006 
— %)
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Fonte: Banco de México.

Detalhamento da política fiscal mexicana

Reformas propostas no Pronafide 2002-06

O Pronafide 2002-06, que pode ser considerado uma espécie de plano plurianual

mexicano, consistiu em uma estratégia de médio e longo prazos do governo para

alcançar os seguintes objetivos:

gerar recursos necessários para financiar os diferentes programas sociais;

expandir o crescimento do produto potencial;

gerar o número de empregos requerido para incorporar a dinâmica da população

mexicana;

consolidar um ambiente macroeconômico estável.
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Como estratégia para alcançar tais objetivos, o programa confiava na 
"gera-

ção de poupança doméstica e na implantação de uma ambiciosa agenda de refor-

mas" (México, 2002:1).

Tais reformas abrangiam: reforma educacional, agrária, federativa, financei-

ra, fiscal e orçamentária, judiciária e do mercado de trabalho. No que se refere

especificamente às reformas fiscal e orçamentária são citados os seguintes objeti-

vos (México, 2002:9).

Reforma fiscal:

manter uma sólida atuação fiscal e promover alocação de recursos

favoravelmente às áreas sociais e aos projetos de investimento em detrimento

das despesas correntes;

reduzir a dependência das receitas relacionadas ao petróleo;

>¦ concorrer para evitar o crowding-out sobre o investimento privado;

incentivar o cumprimento das obrigações tributárias;

aumentar as fontes permanentes de receitas fiscais, de forma a atender às

demandas sociais.

Reforma orçamentária:

modernizar o processo de aprovação e execução orçamentária;

estabelecer regras de médio e longo prazos para a política fiscal;

melhorar a eficiência do gasto público;

melhorar o desempenho do processo de contabilização.

Embora alterações pontuais venham sendo paulatinamente votadas, a apro-

vação de reformas mais amplas como as propostas em relação ao código tributário

fica pendente para o período pós-eleitoral (setembro/2006) (FMI, 2005b).

Contabilidade pública

Os princípios básicos da contabilidade governamental mexicana passaram recen-

temente por um processo de revisão com vistas a trazer mais eficiência, agilidade

e transparência para o registro das operações financeiras e orçamentárias realiza-

das pelo setor público. Estão reunidos no Sistema integral de contabilidad

gubernamental 
— subsistema de egresos (2006), manual editado pela Secretaria de

Hacienda e Crédito Público (SHCP), responsável pela normatização e execução

do orçamento federal. Esses princípios guiam o registro das operações de todas as
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unidades do governo federal, bem como das empresas públicas (incluindo a Pemex,

empresa do petróleo mexicana).

O período fiscal adotado no México é o ano calendário e as despesas são

registradas no momento em que o fato gerador ocorre e as receitas no momento

em que ingressam nos cofres públicos, isto é, despesas registradas pelo regime de

competência e receitas pelo regime de caixa.

O conceito 
"tradicional" 

de déficit público mexicano não incorpora algu-

mas operações extra-orçamentárias, apresentando-se em valores menores que o

déficit calculado de acordo com os padrões internacionais, que, por sua vez, é

denominado no México 
"déficit 

aumentado". No conceito normalmente usado

no país, a autoridade fiscal não inclui em suas contas gastos associados ao proces-

so de reestruturação bancária, os projetos de investimento incluídos no Pidiregas,

as necessidades de financiamento dos bancos de desenvolvimento, entre outros.

Diante disso, o déficit não reflete o total das necessidades de financiamento do

setor público, que passaram a ser publicadas pelo governo mexicano apenas a

partir de 2001.

As contas do setor público no México englobam o governo federal e as em-

presas estatais. Não obstante, as outras esferas de governo (estados e municípios)

são consideradas, na medida em que as transferências do governo federal são in-

cluídas nos dados como itens de despesas. De acordo com o FMI (2002a), as

informações dos governos subnacionais só estão disponíveis com um significativo

atraso e não são apresentadas de forma padronizada. Por isso, o Ministério da

Fazenda (SHCP) não publica as informações fiscais desses níveis de governo de

forma consolidada. Cabe ressaltar, porém, que essa ausência de dados não é rele-

vante, pois, conforme a OCDE (2005), as receitas tributárias próprias dos estados

e municípios representaram apenas 4% das receitas tributárias totais do México e

menos de 5 e 10%, respectivamente, das fontes de recursos dos estados e municí-

pios em 2002.13

As grandes questões que afastam a contabilidade pública do país dos padrões

recomendados por organizações como FMI e OCDE são a forma de contabilização

de receitas extraordinárias (chamadas de 
"não-recorrentes") 

e a existência de diversos

mecanismos extra-orçamentários. No conceito de déficit público que o México di-

13 A Constituição mexicana proíbe os estados e municípios de se endividar no exterior. Além

disso, impõe uma série de restrições aos empréstimos internos, que têm que se submeter à

aprovação do Legislativo local e têm que destinar-se exclusivamente a investimentos. Alguns

estados chegam até a proibir qualquer tipo de empréstimo (FMI, 2002a).
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vulga desde 1977, chamado de déficit 
"tradicional", 

receitas extraordinárias obtidas,

por exemplo, com privatizações, são somadas às receitas totais, quando deveriam ser

contabilizadas como ajuste patrimonial. No entanto, o que gera de fato a maior

discrepância são os mecanismos extra-orçamentários, explicados a seguir.

Proyectos de Impacto Diferido en el Registro dei Gasto (Pidiregas): como será

explicado com mais detalhes em seção específica, os projetos Pidiregas são investi-

mentos em infra-estrutura energética (petróleo e eletricidade) de longo prazo, com

impactos diferidos no orçamento público e financiados pelo setor privado.

Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac):

fundo criado em 1997 para cobrir despesas de projetos de concessão de rodovias

que fracassaram. O fundo, controlado pelo banco de desenvolvimento Banobras,

assumiu um passivo que era garantido pelo governo.

Instituto para la Protección dei Ahorro Bancario (Ipab): organismo descentra-

lizado da administração pública federal, com personalidade jurídica e patrimônio

próprios e criados pela lei de proteção aos depósitos bancários. Seus principais obje-

tivos são o estabelecimento de um sistema de proteção ao sistema bancário e a con-

clusão dos processos da reabilitação de instituições financeiras iniciados durante a

crise de 1995. O governo garante o pagamento do débito de Ipab e o custo financei-

ro da dívida do Ipab é registrado em dois níveis: seu componente real é incluído na

despesa de governo e refletido no déficit orçamentário; e seu componente da infla-

ção é financiado com a introdução de dívidas novas ao passivo do Ipab.

Outras necessidades de financiamento, que incluem: garantias do governo

em empréstimos concedidos por bancos de desenvolvimento; subsídios a progra-

mas de financiamento imobiliário; ajustes contábeis para refletir mudança nos

valores de mercado da dívida pública.

Em 2001, o governo mexicano começou a publicar, juntamente com o re-

sultado 
"tradicional" 

de finanças públicas, as necessidades de financiamento do

setor público (NFSP), com e sem receitas extraordinárias. Essa nova forma de

divulgação de dados também é chamada de déficit 
"aumentado". 

O gráfico 3.9

mostra que as diferenças entre os dois conceitos vêm diminuindo ao longo dos

anos, embora continuem a ser significativas. Com base na tabela 3.2, que apresen-

ta uma desagregação do fluxo de recursos destinados às operações extra-orçamen-

tárias, é possível verificar uma redução dos gastos com o Ipab e uma elevação das

despesas com o Pidiregas.

Esses fluxos de NFSP acumularam um saldo devedor que eqüivale a quase

metade da dívida líquida 
"aumentada" 

do setor público, como pode ser visto na

tabela 3.3.
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Gráfico 3.9

México — necessidade de financiamento do setor público * conceito
"tradicional" 

de déficit (1996-2006 
— % do PIB)
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Fontes: SHCP e FMI (2004b e 2006c).

Tabela 3.2

México — ajustes ao conceito 
"tradicional" 

de déficit (2001-06 
— % do PIB)

2001 2002 
2003 2004 2005 2006

Deficit 
"tradicional" 0,7 1,2 0,6 0,2 0,1 -0,1

Ajustes ao deficit 
"tradicional" 2,9 2,2 2,5 1,7 1,2 1,4

Pidiregas 0,8 0,8 1,1 1,1 0,9 1,2

Ipab 1,0 0,5 0,3 -0,7 0,3 0,1

Ajustes or^amentarios 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0

Fundo de estabilizagao do petroleo 0,0 0,0 -0,1 -0,5 -0,2 0,3

Farac 0,1 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0

Apoio a devedores 0,0 -0,1 0,0 -0,2 0,0 0,0

Bancos de desenvolvimento 0,1 -0,4 0,4 0,2 -0,1 -0,6

Receitas nao-recorrentes 0,7 0,7 0,7 1,5 0,2 0,4

Deficit 
"aumentado" 

(NFSP) 3,6 3,4 3,1 2,0 1,4 1,3

Fontes: SHCP, FMI (2006) e OCDE.

Nota: (+) déficit / (-) superávit.
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Tabela, 3.3

México — dívida líquida 
"aumentada" 

do setor público (% do PIB)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
~

Dfvida liquida total 42,2 41,7 43,6 43,9 40,9 38,9 37,8

Interna 27,6 28,2 28,3 27,8 25,6 26,3 27,2

Or^amentaria 10,2 11,2 12,1 12,4 12,2 13,1 15,0

Governo federal 11,0 11,9 13,1 13,5 13,4 14,1 17,4

Organismos e empresas publicas -0,8 -0,7 -1,0 -1,0 -1,1 -1,0 -2,5

Extra-orgamentaria 17,4 16,9 16,2 15,4 13,4 13,2 12,2

Bancos de desenvolvimento e fundos 2,7 2,0 1,8 1,9 1,4 1,3 0,7

Farac 1,9 1,9 2,2 2,0 2,0 1,9 1,8

Passivos do Ipab 11,8 12,0 11,3 10,5 8,7 8,3 7,9

Pidiregas 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 1,3 1,3

Programa de apoio a devedores 1,0 1,0 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5

Externa 14,6 13,5 15,3 16,1 15,3 12,6 10,6

Orgamentaria 10,9 9,8 10,6 10,9 10,0 7,7 5,3

Governo federal 8,9 8,1 8,8 9,2 8,6 7,0 4,9

Organismos e empresas publicas 1,9 1,8 1,8 1,8 1,4 0,8 0,4

Extra-orc;amentaria 3,7 3,7 4,7 5,2 5,3 4,9 5,4

Bancos de desenvolvimento e fundos 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,6 0,5

Pidiregas 2,7 2,7 3,7 4,3 4,3 4,2 4,9

Orgamentaria total 21,1 21,0 22,7 23,3 22,2 20,8 20,2

Extra-orgamentaria total 21,1 20,6 20,9 20,6 18,7 18,1 17,6

Fontes: SHCP e OCDE.

Processo orçamentário14

O processo orçamentário mexicano tem evoluído bastante nos últimos anos. Com

a introdução da nova lei de orçamento e responsabilidade fiscal, o país passou a

apresentar projeções de médio prazo (cinco anos seguintes) para receitas, despesas

e dívida, dentro do próprio orçamento anual. Entre os países da OCDE, 73%

utilizam esse tipo de estrutura. Já o grau de rigidez dos gastos da lei orçamentária

anual é de 76%, valor dentro da faixa de 60 a 80%, na qual se encontram 54% dos

países da OCDE.

A separação entre o planejamento de médio prazo e o orçamento anual cria-

va problemas, principalmente, no que se refere aos investimentos públicos. A su-

14 
Os dados comparativos sobre o processo orçamentário dos países da OCDE estão disponíveis

em <http://ocde.dyndns.org/>.
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gestão da OCDE (Bird, 2004) era que fosse criado um orçamento multianual,

atualizado todo ano e com objetivos compatíveis com o plano plurianual. Outra

opção indicada pela OCDE seria alterar completamente o processo, criando um

orçamento anual no qual seriam feitas projeções de receitas e gastos para três anos.

Essa alteração faria com que o próprio processo orçamentário passasse a ser um

exercício de planejamento de médio prazo.

A solução encontrada pelo México foi, a partir da aprovação da lei de orça-

mento e responsabilidade fiscal em 2006, incorporar à lei orçamentária anual

projeções (de receitas, despesas e dívida) para os cinco anos seguintes. Com isso,

eliminou-se a necessidade de elaboração do Pronafide. Esse tipo de planejamento,

com projeções de médio prazo, é utilizado também em 73% dos países da OCDE.

Além das projeções de médio prazo, o governo pode agora celebrar contratos

plurianuais de obras públicas, aquisições e arrendamentos, sempre que esse tipo

de contrato apresentar vantagens econômicas ou que suas condições sejam mais

favoráveis que as de um contrato de curto prazo.

Quanto ao grau de rigidez orçamentária, segundo o Bird (2004), o caso do

México possui dois aspectos: o primeiro diz respeito ao orçamento anual, o segundo

refere-se à rigidez entre o orçamento atual e o do próximo período. Como mostra o

gráfico 3.10, as obrigações rígidas (serviço da dívida, salários, receitas 
"carimbadas"

para os governos subnacionais e outras) representam 57% do orçamento. Por outro

lado, a rigidez dos gastos da lei orçamentária anual é de 76%, valor dentro da faixa

de 60 a 80%, na qual se encontram 54% dos países da OCDE.

Gráfico 3.10

México — 
grau de rigidez orçamentária (% do orçamento total)

Obrigações rígidas

57%

Obrigações que podem
ser alteradas por leis
não-orçamentárias

19%

Outros gastos
15%

Gastos
autorizados pela

lei anual
3%

Gastos definidos

pela lei anual que
não podem ser

reduzidos
6%

Fonte: Banco Mundial (Bird, 2004).
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Critério de transferência de recursos para os governos subnacionais

Dentro da estrutura federativa mexicana, os estados têm recebido cada vez mais

responsabilidade. Entretanto, a maior parte das receitas é arrecadada pelo governo

federal, sendo que os entes subnacionais são financiados em grande medida pelas

transferências de recursos federais. As transferências aos estados e municípios são

classificadas em duas categorias: as participaciones, verbas discricionárias que re-

presentam de 20 a 22% do total da arrecadação federal; e as aportaciones, que são

recursos com destinos previamente definidos, sendo transferidos pelo governo

federal para que os estados realizem os gastos necessários em saúde, educação,

infra-estrutura social etc. Considerando o ano de 2002, os recursos dos estados

referentes às transferências do governo federal corresponderam, em média, a 89%

de suas receitas.15 Dessa forma, as receitas próprias dos estados giravam naquele

ano em torno de 11% (FMI, 2004b). Pelo lado das despesas, os gastos dos gover-

nos subnacionais concentram-se em despesas correntes, principalmente transfe-

rências e folha salarial.

O quadro 3.1 apresenta a distribuição de competências pela arrecadação e

despesas no setor público mexicano.

Quadro 3.1

México — estrutura de competência pela arrecadação e gastos no

setor público mexicano

Impostos Despesas

Governo federal

Imposto de renda pessoa fisica e jurfdica Administragao federal

Imposto sobre ativos das empresas Servigo da divida interna e externa

Imposto sobre valor adicionado Defesa

Royalties sobre extragao de petroleo Correios e telecomunicagoes

Taxa sobre exporta^ao de petroleo Aduana

Imposto sobre produ^ao e servigos (excises) Irrigagao

Taxas sobre carros novos Comercio extemo

Taxas sobre propriedade e uso de veiculos Infra-estrutura de transportes ferroviario, rodoviario,

aereo e maritimo

Impostos de importagao Federal and border police

Outros

Continua

15 Cerca de 60% dessas transferências são relativas a receitas com destinos previamente definidos.
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Impostos Despesas

Compartilhadas

Imposto de renda Saude

Imposto sobre valor adicionado Educagao

Excises Programas de propositos especificos

Taxa sobre exportagao de petroleo Desenvolvimento de acordos (convenios, policias
especiais etc.)

Impostos de importagao

Taxas sobre propriedade e uso de veiculos

Taxas sobre carros novos

Governos estaduais

Imposto sobre sua folha de pagamento Administragao estadual

Real state transfer tax Infra-estrutura estadual

Imposto sobre veiculos com mais de 10 anos de uso Ordem e seguranga publica estadual

Imposto sobre propriedade de terras Saneamento e abastecimento de agua

Taxa de educagao Servigo da divida domestica

Impostos indiretos sobre industria e comercio Bibliotecas publicas

Taxas e licengas sobre servigos publicos

Governos municipais

Imposto sobre propriedade local Administragao municipal

Real state transfer tax Ordem e seguranga publica estadual

Taxas sobre agua Transporte local

Outras taxas e licengas Infra-estrutura local, abrangendo oferta de agua,

tratamento do lixo, iluminagao publica etc.

Imposto ind. sobre agricultura, industria e

desenvolvimento residencial

Fonte: FMI (2004c:114).

O volume de receitas dos governos estaduais e municipais cresceu substan-

cialmente na década de 1990. Em 2002, esse volume de receitas per capita foi o

dobro comparado a 1992, antes do processo de descentralização iniciado em 1993

(Bird, 2004).

Metas fiscais

A partir da promulgação da Lei Federal de Orçamento e Responsabilidade Fiscal,

em 2006, a meta fiscal básica adotada atualmente é a manutenção do resultado

nominal do setor público (no conceito 
"tradicional") 

equilibrado. Ou seja, a meta

fiscal determinada por lei é déficit nominal igual a zero.
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A lei de responsabilidade fiscal (México, 2006), publicada em março de

2006 e reformada em dezembro do mesmo ano, determina que o orçamento pode

prever um déficit somente se as condições econômicas e sociais o tornarem neces-

sário. Toda vez que esse mecanismo for utilizado, o Executivo federal deverá escla-

recer ao Congresso:

o valor da necessidade de financiamento;

as razões excepcionais que justificam o déficit;

o número de exercícios fiscais e as ações requeridas para que este déficit seja

eliminado e se restabeleça o equilíbrio orçamentário.

De acordo com a lei (México, 2006), o prazo solicitado pelo Executivo para

o restabelecimento do equilíbrio terá que ser cumprido. Além disso, o Executivo

federal terá que relatar, nos informes trimestrais ao Congresso, o avanço das ações

até que o orçamento volte ao equilíbrio.

Antes da entrada em vigor dessa lei de responsabilidade fiscal, as metas de

déficit nominal eram fixadas no Plan Nacional de Desarollo (Pronafide), que é

um instrumento similar ao Plano Plurianual (PPA) utilizado pelo governo bra-

sileiro. Entretanto, as metas fiscais definidas no Pronafide não tinham qualquer

conexão formal com os orçamentos anuais. O gráfico 3.11 mostra que, embora

em alguns anos o déficit tenha sido um pouco superior à meta, os objetivos

determinados quanto ao resultado nominal têm sido bons balizadores para a

atuação do governo. No ano de 2002, contudo, o déficit foi bem maior que a

meta, em função de despesas extraordinárias, principalmente, de antecipação

de aposentadorias no setor público. Por outro lado, em 2006, o resultado

positivo das contas públicas foi melhor do que a meta, definida na lei orça-

mentária de 2006 (México, 2005), que era de déficit zero. O problema foi que

esse resultado deveu-se, em parte, ao aumento das receitas relacionadas à pro-

dução de petróleo.

Neste modelo, não há uma coordenação formal entre as políticas fiscal e

monetária. O Banco Central do México é independente, portanto, não está su-

bordinado ao ministro responsável pela política fiscal. A legislação do país apenas

prevê que uma das prioridades de gastos em casos de receitas excedentes (maiores

que as projetadas no orçamento) são os custos adicionais de eventuais elevações da

taxa de juros.

A preocupação clara da legislação é com relação à oscilação dos preços do

petróleo, que pode ter impactos bem maiores sobre o orçamento mexicano que a

variação da taxa de juros.
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Gráfico 3.11

México — déficit nominal do setor público: meta x realizado (2002-06 
— % do PIB)
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Fontes: SHCP e OCDE.

Ajuste da despesa pública a choques na receita

No México existem dois instrumentos para controlar a execução do orçamento e

economizar as receitas excepcionais: os estabilizadores automáticos para lidar com

flutuações não-previstas nas receitas, existentes desde 1998; e o Fondo de

Estabilización de los Ingresos Petroleros (Feip), introduzido em 2000 e que, a

exemplo do que ocorre na Rússia, tem por objetivo suavizar os efeitos das flutuações

de curto prazo no preço do petróleo no orçamento governamental.

Os estabilizadores automáticos relacionam-se ao conceito de resultado fiscal

tradicional e são definidos anualmente na lei orçamentária. Eles implicam cortes

de despesas quando as receitas encontram-se abaixo das previsões do orçamento.

Portanto, nos momentos em que a economia se retrai, provocando queda nas

receitas, as despesas do governo também são automaticamente reduzidas. Quan-

do o inverso ocorre, ou seja, quando as receitas estão acima do previsto, os

estabilizadores automáticos contribuem para suavizar o ciclo, promovendo maior

redução no déficit do governo.

Um estudo do Banco Mundial (Bird, 2001) conclui que a política fiscal do

México é pró-cíclica. Nos momentos de queda do produto, isso fica claro, devido

à atuação dos ajustes automáticos, que reduzefn os gastos. Entretanto, nos mo-
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mentos de excesso de receita, esse efeito ocorre porque, mesmo a base de arrecada-

ção sendo reduzida, os limites definidos nem sempre são respeitados.

Deve-se ressaltar, no entanto, que, como são incluídos anualmente na lei

orçamentária, esses estabilizadores podem ser considerados mecanismos de ajuste

de curto prazo, não podendo ser definidos como regras de longo prazo porque são

repactuados anualmente — abrindo espaço para uma atuação discricionária do

governo. O quadro 3.2 apresenta os estabilizadores adotados de 1998 a 2003.

Até a criação do Feip, receitas excepcionais de petróleo podiam compensar

uma possível queda nas demais receitas, mantendo o nível de gastos inalterado. As

regras adotadas com a criação do fundo visavam evitar isso. Os recursos desse

fundo só poderiam ser utilizados caso o preço do petróleo caísse abaixo de deter-

minado patamar, sendo que apenas 50% dos recursos ali depositados poderiam

ser desembolsados.

Contudo, o conceito utilizado para calcular as transferências para o fundo

incorpora todas as receitas e não apenas aquelas afetadas pela variação no preço do

petróleo. Dessa maneira, na prática, maiores receitas advindas de uma elevação no

preço do produto podem acabar sendo compensadas por quedas na arrecadação

de um modo geral, de forma que os recursos acumulados no fundo são bastante

reduzidos — como pode ser visto na tabela 3.4.

Quadro 3.2

México — mecanismos de ajuste automático do orçamento mexicano

Ano Resposta a receitas mais elevadas Resposta a receitas mais reduzidas

1998 Um por cento do excesso de receita

tributária obtido nos primeiros nove meses

do ano serão gastos em desenvolvimento

rural e social, e na manutenção de estradas.

Os 99% restantes, bem como todo o excesso

de receita apurado nos três meses restantes,

serão economizados

Quedas inesperadas nas receitas acima de 1%

deverão ser compensadas por cortes de

despesas. Contudo, é necessária a aprovação

do Congresso para reduções de gastos para

enfrentar quedas superiores a 10% nas

receitas

1999 Idem ano anterior Idem ano anterior

2000 Todo o excesso de receitas acima de 0,13% Idem ano anterior

do PIB, 40% serão destinados ao Feip, e os

60% restantes serão destinados ao

abatimento da dívida pública

2001 Trinta e três por cento do excesso de Quedas em receitas não-tributárias causadas

arrecadação geral e das receitas de petróleo por redução no preço do petróleo até US$1,5

serão transferidos ao Feip, 33% serão por barril serão compensadas completamente

Continua
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Ano Resposta a receitas mais elevadas Resposta a receitas mais reduzidas

economizados e os 34% restantes serão

gastos em investimentos em infra-estrutura

na região Sul-Sudeste, e no desenvolvimento

de projetos em áreas menos desenvolvidas e

produtoras de petróleo

2002 Idem ano anterior

2003 Vinte e cinco por cento do excesso de

arrecadação geral e das receitas de petróleo

serão transferidos ao Feip, 25% serão

economizados e 50% serão gastos em

investimentos em infra-estrutura nos estados

por redução nas despesas. Se a redução no

preço do petróleo for superior a esta, até 50%

dos recursos do Feip podem ser utilizados

pelo governo. Caso as reduções de receitas

sejam ainda superiores, as despesas deverão

ser reduzidas para compensar. Quaisquer

outras quedas nas receitas orçamentárias

deverão ser compensadas por ajustes nas

despesas. Contudo, é necessária a aprovação

do Congresso para reduções de gastos para

enfrentar quedas superiores a 5% nas receitas

Todas as quedas em receitas relacionadas ao

petróleo, não apenas aquelas causadas por

redução no preço do produto, poderão ser

compensadas com a utilização de até 50%

dos recursos do Feip. Caso as reduções de

receitas sejam ainda superiores, as despesas

deverão ser reduzidas para compensar. Uma

disposição transitória permitiu a utilização do

total de recursos do Feip em março de 2002

(MX$8 bilhões). Quaisquer outras quedas nas

receitas orçamentárias deverão ser

compensadas por ajustes nas despesas em

áreas especificadas. É necessária a aprovação

do Congresso para reduções de gastos para

enfrentar quedas superiores a 5% nas receitas

Quedas em receitas relacionadas ao petróleo

poderão ser compensadas com a utilização

de até 50% dos recursos do Feip. Caso as

reduções de receitas sejam ainda superiores,

as despesas deverão ser reduzidas para

compensar. Quaisquer outras quedas nas

receitas orçamentárias deverão ser

compensadas por ajustes nas despesas em

áreas especificadas. É necessária a aprovação

do Congresso para reduções de gastos para

enfrentar quedas superiores a 5% nas receitas

Fonte: FMI (2004c:114).
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Tabela 3.4

México — saldo do fundo de estabilização

das receitas do petróleo (Feip)

Saldo do Feip Saldo do Feip

Ano (% do PIB) (milhoes de pesos)

2000 0,17 9.133

2001 0,14 8.052

2002 0,00 74

2003 0,09 6.276

2004 0,15 11.608

2005 0,12 10.239

2006 0,39 34.645

Fonte: SHCP.

Contribuição das empresas estatais para o déficit

O resultado nominal das empresas estatais antes das transferências do governo

federal é negativo, contribuindo para aumentar o déficit do setor público conso-

lidado. Entretanto, o resultado nominal da estatal responsável pela produção de

petróleo no país, a Pemex, tem sido superavitário ou próximo de zero. Além disso,

os pagamentos de impostos e de royalties sobre a produção de petróleo represen-

tam uma parcela significativa da receita total do setor público.

A produção de petróleo, que é um monopólio estatal exercido pela Petróleos

Mexicanos (Pemex), possui grande importância na economia mexicana. A empre-

sa vem obtendo superávits nominais ou resultados próximos de zero desde 1982,

como mostra o gráfico 3.12. Por outro lado, o resultado total das demais empresas

controladas pelo governo é deficitário e, por isso, o governo federal tem que trans-

ferir para elas valores em torno de 1,5% do PIB.

O gráfico 3.13 ilustra a relevância das receitas do setor público relacionadas

ao petróleo, que representaram 38% das receitas totais do setor público em 2006.

Mais especificamente, os impostos e royalties sobre a produção do petróleo soma-

ram mais de 60% das receitas brutas da Pemex.

Por outro lado, um estudo do Bird (2004) mostra que as estatais do setor

de energia elétrica recebem vultosos subsídios do governo. De acordo com esse

estudo, em 2002, a tarifa residencial média cobria apenas 45% dos custos, en-

quanto a tarifa para as atividades agrícolas cobria menos ainda, 29%. Somente

as tarifas industriais e comerciais conseguiam cobrir quase todo o custo da ener-

gia (97%).
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Gráfico 3.12

México — resultado nominal das empresas estatais (antes das transferências

do governo federal) * setor público (1980-2006 
— % do PIB)
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Fonte: SHCP.

Gráfico 3.13

México — receitas do setor público consolidado relacionadas e

nâo relacionadas ao petróleo (1980-2006 
— % do PIB)
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Investimentos do setor público

A forma encontrada pelo governo do México para viabilizar o aumento dos invés-

timentos em infra-estrutura de longo prazo foi a criação do Pidiregas, que são

projetos do setor público desenvolvidos e financiados pelo setor privado. Os im-

pactos financeiros desses investimentos no orçamento público são diferidos, sen-

do contabilizados somente quando o governo tem efetivamente que pagar os fi-

nanciamentos ao setor privado. Apesar de esse programa ser um mecanismo extra-

orçamentário, as informações (tanto de fluxo quanto de estoque de obrigações)

são divulgadas periodicamente.

Os investimentos em infra-estrutura do setor foram substancialmente redu-

zidos após a crise econômica da década de 1980, como pode ser visto no gráfico

3.14. Essa contenção dos investimentos causou uma deterioração das condições

de infra-estrutura do país, o que, por sua vez, limitou o crescimento econômico.

Aliás, a Pemex, que é uma das maiores fontes de receita do governo, sofreu uma

significativa diminuição da relação reservas/produção (de petróleo).

Gráfico 3.14

México — formação bruta de capital do setor público (1977-2005 
— % do PIB)
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Fonte: SHCP.

A forma encontrada para se elevar os investimentos foi a criação dos Pidiregas,

que podem ser usados apenas por duas empresas: a Pemex e a Comisión Federal
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de Eletricidad (CFE) 
— estatal de energia elétrica. Esses Pidiregas são 

"projetos 
de

impacto diferido no registro do gasto", mecanismo legalmente criado em 1995 e

que começou a ser utilizado de fato a partir de 1998.

A execução das obras fica a cargo de companhias privadas, escolhidas por

licitação pública, geralmente, internacional. Tais companhias realizam os investi-

mentos, por ordem da Pemex ou da CFE, e obtêm o financiamento com o qual

cobrem os gastos com os projetos durante o período da construção. Quando a

obra é entregue (já em operação), a estatal paga à empresa privada por meio de seu

orçamento específico para os Pidiregas (Vega, 2005; Pemex, 2006).

Esse orçamento não consiste em despesas que o Congresso aprova na lei

orçamentária, é simplesmente uma autorização que o Legislativo dá às duas esta-

tais para obter recursos por meio dos financiamentos nacionais (somente Pemex)

e internacionais (Pemex e CFE).

Um ponto fundamental dos Pidiregas é que o fluxo de caixa gerado por tais

projetos deve ser, no mínimo, suficiente para cobrir os gastos com amortizações,

pagamento de juros e com as despesas correntes de operação e de manutenção que

esses projetos geram durante sua vida útil.

Categorias

Os projetos são divididos em duas categorias de investimento.

? Direto: são projetos nos quais as estatais têm o compromisso de comprar os

ativos produtivos construídos por empresas privadas, conforme definido

previamente em contrato, e de operar as unidades ao longo de sua vida útil.

>¦ Indireto ou condicional: são projetos em que a Pemex ou a CFE se

comprometem a comprar os produtos e serviços produzidos nas unidades

construídas e operadas por empresas privadas. Nesse caso, a compra dos ativos

produtivos só é realizada se o construtor ou o operador apresentar determinados

tipos de problema, como definido em contrato. Essa categoria é mais usada

pela CFE, que freqüentemente faz contratos para a construção de usinas de

produção de energia elétrica, se comprometendo a comprar a energia gerada.

Contabilidade dos investimentos

Como o próprio nome indica, as necessidades de financiamento dos Pidiregas

tem impactos diferidos no resultado fiscal e na dívida pública, contabilizados pela
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metodologia 
"tradicional". 

Anualmente, a Pemex e a CFE registram como dívida

o passivo correspondente às amortizações do ano corrente e do ano seguinte. Os

gastos com investimentos, por sua vez, são registrados quando se realiza a amorti-

zação dos financiamentos ligados a esses projetos.

Por outro lado, a fim de dar transparência às contas das estatais e do setor

público como um todo, os investimentos feitos pelo esquema Pidiregas também

são contabilizados de acordo com os padrões internacionais. Ou seja, tanto as

contas públicas (conforme detalhado em seção anterior) quanto os balanços da

Pemex e da CFE são divulgados das duas formas.

É importante notar também que os investimentos do governo federal e das

estatais mexicanas têm que passar por uma prévia avaliação dos custos e benefícios

sociais para, então, serem aprovados e fazer parte do orçamento. Durante a execu-

ção, e mesmo depois de finalizados, os projetos são avaliados. As informações de

todas essas avaliações são disponibilizadas publicamente, pela internet, tornando

o processo mais transparente.

Nos últimos anos, uma série de medidas foi tomada pelo governo mexi-

cano para melhorar a eficiência e a eficácia dos investimentos públicos, tanto

da administração direta quanto das estatais. Uma das medidas mais importan-

tes foi a exigência de uma avaliação custo-benefício, que leva em conta os

chamados preços sociais (cujos valores refletem o custo de oportunidade de

um bem ou serviço para a sociedade como um todo). Isso significa que o

projeto precisa ter uma 
"rentabilidade" 

positiva para a economia e para a so-

ciedade, mas não necessariamente ter um fluxo financeiro positivo. Para tan-

to, é preciso levar em consideração os custos e benefícios diretos e indiretos

que os projetos de investimento geram para a sociedade, incluindo as externa-

lidades e os efeitos intangíveis.

O nível de exigência desse tipo de análise custo-benefício varia de acordo

com o valor do projeto, conforme detalhado no documento da SHCP denomina-

do 
"Lineamientos 

para la elaboración y presentación de los análisis costo y bene-

ficio de los programas y proyetos de inversión".16 A SHCP poderá ainda solicitar

a análise de um especialista independente.

16 
Disponível em: <www.apartados.hacienda.gob.mx/cartera/temas/lineamientos/documentos/

lineamientos_050106.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2007.
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Dentro da estrutura do Ministério da Fazenda (SHCP) foi instituída a Uni-

dade de Investimento, 
que conta com um sistema informatizado que permite o

registro de projetos ou programas de investimento. No site da Unidade de Invés-

timento da SHCP <www.apartados.hacienda.gob.mx/cartera/index.html> 
qual-

quer pessoa pode ter acesso à lista de projetos e programas de investimentos com

seus respectivos códigos de identificação. Com esses códigos, é possível acessar a

situação atual de cada projeto, assim como as principais informações e valores

sobre a avaliação custo-benefício.

Após a aprovação, os projetos continuam a ser avaliados, seja durante a exe-

cução ou até mesmo quando já foram concluídos (avaliação expost), como deter-

minado no seguinte documento: 
"Lineamientos 

para el seguimiento de la

rentabilidad de los programas y proyetos de inversión de la Administración Públi-

ca Federal".17 Esse procedimento tem o objetivo de fiscalizar a execução e os re-

sultados dos projetos que foram aprovados e de garantir a transparência da aplica-

ção dos recursos públicos.

O acompanhamento da rentabilidade ao término da etapa de execução dos

projetos de investimentos consiste na emissão de um relatório da Unidade de

Investimento feito com base nas seguintes informações:

comparação dos gastos definidos na análise custo-benefício com os valores

efetivamente desembolsados;

verificação do cumprimento dos prazos definidos no projeto;

comparação dos indicadores de rentabilidade (por exemplo, taxa interna de

retorno e valor presente líquido) efetivamente obtidos com aqueles que haviam

sido previstos.

Esse tipo de análise dos investimentos é um importante instrumento de ges-

tão governamental, pois propicia discussões, baseadas em dados detalhados, sobre

como otimizar a alocação dos recursos públicos. Outros pontos positivos são a

cobrança dos resultados previstos e a maior transparência sobre a destinação dos

recursos públicos.

O esquema a seguir reflete os principais marcos que orientam a nova visão a

respeito do investimento público no México:

1 
Disponível em: <www.apartados.hacienda.gob.mx/cartera/temas/Iineamientos/documentos/

Iineamientos_20.pdí>. Acesso em: 17 fev. 2007.
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Esse tipo de análise dos investimentos é um importante instrumento de ges-

tão governamental, pois propicia discussões, baseadas em dados detalhados, sobre

como otimizar a alocação dos recursos públicos. Outros pontos positivos são a

cobrança dos resultados previstos e a maior transparência sobre a destinação dos

recursos públicos.

Questões de longo prazo

Reforma tributária

Nos últimos anos, o México não fez nenhuma alteração substantiva em seu siste-

ma tributário. A última reforma tributária realizada no país foi em 1980, quando

os governos estaduais perderam a maior parte de poder arrecadatório e passaram a

depender de recursos repassados pelo governo federal.

De acordo com a OCDE (2005c), até 1980, os estados tinham grande par-

ticipação na arrecadação tributária do país. O resultado era um sistema tributário

complexo, com mais de 430 diferentes tributos sobre o consumo e a produção,

impostos em cascata, alocação ineficiente de recursos e até 
"guerras 

tributárias"

entre estados. Além disso, havia pouca coordenação entre os diferentes níveis de

governo, o que dificultava a administração do sistema tributário.

Com a reforma tributária implantada em 1980, foi criado um imposto so-

bre o valor adicionado arrecadado exclusivamente pelo governo federal. Os esta-

dos aderiram a um contrato no qual concordavam em restringir sua autonomia
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arrecadatória e, em troca, passavam a receber uma parcela da receita do governo

federal sem destino definido, as chamadas participaciones.

Previdência

Em dezembro de 1995, o Congresso mexicano aprovou uma grande reforma da

previdência dos trabalhadores do setor privado, passando de um regime de repar-

tição simples para um regime de contribuição definida baseado em fundos de

pensão administrados por instituições privadas. O novo sistema também inclui a

garantia de um valor mínimo para as aposentadorias igual ao salário mínimo do

Distrito Federal — 
que é indexado ao índice de preços ao consumidor.

A reforma, que começou a ser implantada em 1997, dividiu o sistema de

seguridade social dos trabalhadores do setor privado em dois: um para a aposenta-

doria e outro para garantir um valor mínimo para os benefícios e para gerenciar o

atendimento médico desses trabalhadores. O Instituto Mexicano dei Seguro So-

ciai (IMSS), que anteriormente cuidava de todo o sistema, passou a cuidar so-

mente das atividades ligadas estritamente à seguridade social — complementação

da aposentadoria mínima e saúde. As aposentadorias, por sua vez, passaram a ser

administradas por instituições privadas chamadas de Administradoras de Fondos

para el Retiro (Afores 
— FMI, 2002c).

Desde setembro de 1997, o antigo sistema de repartição simples foi abolido

e os trabalhadores passaram a contribuir para fundos de pensão formados por

contas individuais. Parte dessas contribuições é compulsória e o restante é volun-

tário, definido pelo próprio contribuinte. Os valores acumulados nesses fundos

cresceram rapidamente, acumulando o equivalente a mais de 8% do PIB em de-

zembro de 2006 (gráfico 3.15).

Os objetivos de longo prazo da reforma eram prover uma aposentadoria

mais segura aos trabalhadores e limitar o crescimento dos gastos com previdência.

Sem a reforma, o aumento da população idosa faria o déficit da previdência atin-

gir 2,5% do PIB em 2050 e 3,2% do PIB em 2075 (Bird, 2004).

Com a reforma, as contribuições que eram feitas ao IMSS deixaram de exis-

tir. O governo passou, então, a ter que cobrir esse hiato de recursos, com o paga-

mento de quem já estava aposentado, e terá que continuar a fazê-lo durante o

longo período de transição. Outro custo de transição são as aposentadorias das

pessoas que contribuíram pelo sistema antigo, mas ainda não haviam se aposenta-

do quando a reforma foi feita (geração de transição). A essas pessoas é dada a

opção de escolher entre receber parte da aposentadoria pelo sistema antigo ou
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receber integralmente pelo sistema novo. A existência dessa opção criou um passi-

vo contingente para o governo, uma vez que o governo se compromete a repassar

ao fundo aquilo que a pessoa teria acumulado quando contribuía ao IMSS.

Gráfico 3.15

México — total de recursos administrados por Afores

(1998-2006 
— total em dezembro de cada ano, em % do PIB)
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Fonte: Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore).

Há também os custos permanentes com a nova previdência. Esses custos

incluem a chamada 
"cota 

social", que é a contribuição que o governo faz

bimestralmente a todos os participantes (equivalente a 5,5% do salário mínimo

de julho de 1997, indexado ao IPC), e a complementação de aposentadoria para

aqueles que não conseguem acumular o suficiente para receber o equivalente a um

salário mínimo.

Mesmo com todos esses custos, o Bird (2004) estima que as despesas do gover-

no com a previdência do setor privado deverão atingir apenas 0,8% do PIB em

2020 e declinar para o nível de 
"estado 

estacionário" de 0,3% do PIB em 2075.

Quanto à previdência dos servidores públicos (Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores dei Estado — ISSSTE), é necessária a reali-

zação de reformas. O déficit no início dos anos 2000 era em torno de 0,2% do

PIB e a expectativa do Bird é que esse déficit aumente para 0,5% em 2010 e para
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1,0% em 2030. O plano de previdência dos servidores públicos permanece no

esquema de benefício definido e repartição simples. Outra diferença em relação

ao setor privado são os critérios para a concessão da aposentadoria. Para os servi-

dores públicos, basta completar 30 anos de contribuição, independentemente da

idade. Já para as pessoas do setor privado, é exigida uma idade mínima de 65 para

homens e de 63 para mulheres.

Conclusões

Os ajustes feitos na condução da política fiscal mexicana após a crise da década de

1980 resultaram numa bem-sucedida redução da dívida pública e numa melhora

expressiva da percepção de risco dos agentes externos em relação à sua capacidade

de pagamento. Com isso, o país conseguiu diminuir as taxas de juros e alongar os

prazos da dívida.

A credibilidade da política fiscal teve como principais resultados a redução

das taxas de juros, o aumento do prazo da dívida e a diminuição da vulnerabilidade

a crises em outros mercados emergentes. Mas, em outros aspectos, a estrutura

fiscal do México ainda deixa muito a desejar. Fica claro, portanto, que é necessá-

rio promover melhoramentos na estrutura das contas públicas, de forma a melho-

rar a sustentabilidade da situação fiscal. Discute-se também, neste país, um au-

mento não-distorcido da arrecadação do governo, de forma a viabilizar elevação

de despesas sem prejuízo da situação fiscal, e simultaneamente reduzir a depen-

dência do governo em relação às receitas relacionadas ao petróleo (que represen-

tam cerca de 1/3 do total).

Comparando os anos 1980 com o cenário atual, as despesas não-financeiras

do governo foram reduzidas em mais de 10 pontos percentuais do PIB. De fato, a

cada crise ocorrida, o governo reagiu reduzindo os gastos não-financeiros. Uma

conseqüência negativa desse tipo de política foi a drástica queda nos investimen-

tos públicos importantes para o desenvolvimento do país.

Por último, vale ressaltar que os estabilizadores automáticos criados pelo

governo mexicano em 1998 são efetivos apenas na redução das despesas quando

há quedas nas receitas. Por isso, acabam tornando a política fiscal pró-cíclica.

Quando o inverso ocorre, pode haver um movimento compensatório, a depender

do comportamento dos dois tipos de receita (petróleo e não-petróleo), fazendo

com que receitas excepcionais de petróleo não sejam economizadas.
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Tabela 3.5

México — resultado fiscal do setor público (1980/81-2006 
— % do PIB)

Resultado fiscal 1980-81 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Resultado primario -5,2 7,2 8,0 7,8 3,3 2,4 4,7 4,3 3,5 1,7 2,5 2,6 2,6 1,7 2,1 2,5 2,4 2,9

Resultado nominal -9,2 -2,6 2,7 4,1 0,7 0,2 0,0 0,0 -0,7 -1,2 -1,1 -1,1 -0,7 -1,2 -0,6 -0,2 -0,1 0,1

Receitas totais 23,7 25,3 26,6 26,3 23,1 23,2 22,8 23,0 23,1 20,4 20,8 21,6 21,9 22,1 23,2 23,0 23,3 25,5

Receitas tributarias 10,0 10,7 10,7 11,3 11,4 11,3 9,3 8,9 9,8 10,5 11,4 10,6 11,3 11,6 11,1 10,0 9,7 10,0

Receitas nao-tributarias 13,7 14,6 15,9 15,1 11,7 11,9 13,5 14,0 13,2 9,8 9,5 11,0 10,6 10,5 12,1 13,0 13,6 15,5

Despesas totais 31,9 27,5 23,8 22,2 22,5 23,1 23,0 23,1 23,7 21,6 22,0 22,7 22,6 23,3 23,9 23,2 23,4 25,4

Despesas primarias 28,2 18,5 18,8 18,6 19,8 20,8 18,4 18,7 19,6 18,7 18,4 19,1 19,3 20,5 21,1 20,6 20,9 22,6

Investimentos 8,8 3,1 3,4 3,4 2,9 3,4 2,8 3,0 3,2 2,9 2,6 2,5 2,4 2,3 2,7 3,0 2,8 3,1

Despesas financeiras 3,7 9,1 5,1 3,6 2,7 2,3 4,6 4,4 4,1 2,9 3,6 3,7 3,2 2,8 2,8 2,7 2,5 2,8

Resultado das entidades

sob controle orgamentario

indireto1 -1,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Discrepancia estatistica2 0,0 -0,5 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,0

Impacto do petroleo

Receitas relacionadas ao

petroleo 7,5 7,7 6,7 6,4 6,1 6,0 7,6 8,2 7,8 6,1 6,2 7,2 6,7 6,5 7,7 8,3 8,7 9,7

Receitas nao relacionadas

ao petroleo 16,2 17,6 20,0 19,9 17,1 17,2 15,2 14,8 15,2 14,3 14,6 14,5 15,2 15,6 15,5 14,7 14,6 15,8

Fontes: SHCP e OCDE.
' Para o período 1977-88 o setor público com controle orçamentário indireto refere-se, exclusivamente, a: Telmex, Ahmsa, Metrô e Distrito Federal (Departamento dei Distrito

Federal — DDF). Nos anos posteriores, a informação considera todo o universo das organizações dos paraestatais que não estão sob o controle orçamentário direto. Devido à

privatização, se exclui a Telmex e a Ahmsa a partir de 1991 e 1992, respectivamente. Em 1995, por determinação oficial, o DDF adquire caráter de entidade federativa, de tal forma

que, junto com o Metrô (que pertence ao governo do DDF), deixa de fazer parte do setor público.
2 A discrepância estatística refere-se à diferença entre os resultados 

"acima 
e abaixo da linha".



Tabela 3.6

México — resultado fiscal do setor público (1980/81-2006 
—

bilhões de pesos constantes de 2006)

Resultado fiscal 1980/81 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Resultado primario -278 376 437 442 192 147 271 258 217 110 166 189 184 127 162 206 209 261

Resultado nominal -489 -137 146 233 38 14 -1 -45 -81 -75 -80 -52 -89 -48 -21 -10 10

Receitas totais 1.251 1.327 1.463 1.485 1.327 1.403 1.324 1.366 1.427 1.317 1.380 1.565 1.575 1.636 1.805 1.909 2.019 2.263

Receitas tributarias 529 562 588 635 653 684 538 532 609 680 753 766 811 859 865 830 840 888

Receitas nao-tributarias 722 764 875 850 674 719 786 834 819 637 627 799 764 777 941 1.079 1.179 1.375

Despesas totais 1.688 1.444 1.310 1.254 1.288 1.400 1.334 1.374 1.465 1.397 1.456 1.645 1.625 1.722 1.859 1.931 2.029 2.255

Despesas primarias 1.491 1.640 1.529 1.230 1.166 1.311 1.196 1.063 912 906 968 1.031 1.049 1.136 1.260 1.066 1.114 1.212

Investimentos 464 549 415 271 237 255 173 182 138 128 162 184 190 165 204 164 178 197

Despesas financeiras 197 240 608 590 576 554 717 887 722 603 476 279 205 152 140 268 260 254

Resultado das entidades sob

controle orgamentario

indireto' -52 -1 12 51 2430 21 23

Discrepancia estatistica2 -27 -10 -3 -1 -3 -8 -3 -3 -3 -2 -6 -4 -1 -1

Impacto do petroleo

Receitas relacionadas ao

petroleo 395 393 573 737 673 704 561 511 399 385 402 365 363 348 364 439 486 485

Receitas nao relacionadas

ao petroleo 856 880 840 741 772 825 781 808 847 887 925 1.097 1.122 979 1.039 885 880 942

Fontes: SHCP e OCDE.
Para o período 1977-88 o setor público com controle orçamentário indireto refere-se, exclusivamente, a: Telmex, Ahmsa, Metrô e Distrito Federal (Departamento dei Distrito

Federal — DDF). Nos anos posteriores, a informação considera todo o universo das organizações dos paraestatais que não estão sob o controle orçamentário direto. Devido à

privatização, se exclui a Telmex e a Ahmsa a partir de 1991 e 1992, respectivamente. Em 1995, por determinação oficial, o DDF adquire caráter de entidade federativa, de tal forma

que, junto com o Metrô (que pertence ao governo do DDF), deixa de fazer parte do setor público.
A discrepância estatística refere-se à diferença entre os resultados 

"acima 
e abaixo da linha".




