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Alguns Aspectos da Atual Situação Fiscal Brasileira
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Alguns Aspectos da Atual Situação Fiscal Brasileira
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Alguns Aspectos da Atual Situação Fiscal Brasileira
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Alguns Aspectos da Atual Situação Fiscal Brasileira

Regime Próprio: Nível e Variação 

Comparação Aproximada de Razão de Benefícios 

Regime Geral / Regime Próprio da União Excluindo Militares

Relação de Beneficiários: 28.000/637 ~= 44

Relação de Despesas: 8,5/1,2 ~=  7,1

Relação Média Aproximada de Valor de Benefícios: 44/7,1 ~= 6,2 



Alguns Aspectos da Atual Situação Fiscal Brasileira

A Regra da Senhora Frances Perkins

Estados Unidos: 3 Contribuintes por Beneficiário x 15% de Alíquota de Contribuição
Gerando um Salário de Reposição de 45% (=3x15%) do Salário da Ativa

Brasil, Regime Geral: 2,2 Contribuintes por Beneficiário x 28% de Alíquota Efetiva de
Contribuição
Gerando um Salário de Reposição de 61,6% (=2,2x28%) do Salário da Ativa

Brasil, Regime Geral: Salário de Reposição de 82,5% da Ativa Implicando Alíquota
Efetiva de Contribuição (Incluindo Impostos) Aproximada de 37,5% (= 82,5/2,2)%.

Problema: Com envelhecimento Apenas esses 2,2 caem para algo em torno de 0,9
em 2060. Para manter salário de reposição de 82,5% é preciso alíquota de 92,3% (=
82,5 / 0,9)%

Uma das Soluções Possíveis: Elevação da Idade Mínima Aumenta Contribuintes e
Reduz Beneficiários



Alguns Aspectos da Atual Situação Fiscal Brasileira
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Dinâmica da Dívida e Vulnerabilidade Fiscal 

• Por quanto tempo a dinâmica atual das contas públicas pode ser mantida sem 
maiores crises? 

• Procedimentos econométricos podem ser usados para ensaiar algum tipo de 
resposta parcial a essa questão, ainda que sujeita (a resposta) a inúmeras ressalvas. 

• Uma das abordagens dessa questão procura mensurar a reação dos prêmios de risco 
da dívida pública quando a taxa de juros básica, em um contexto de forte leniência 
fiscal, é usada acima de certos limites para manter sob controle o avanço dos preços. 

• Como essa elevação dos juros reais traz consigo também um aumento do serviço da 
dívida, o prêmio de risco pode subir. 



Dinâmica da Dívida e Vulnerabilidade Fiscal 

• Dependendo da aversão ao risco de poupadores internos e externos, isso pode levar  
à uma redução do saldo líquido da conta de capitais autônomos (conta de capital e 
financeira) do balanço de pagamento e, consequentemente, a uma desvalorização 
do valor da moeda nacional frente às moedas estrangeiras. 

• Se isso se dá com intensidade elevada, o efeito da elevação dos juros sobre a 
inflação pode ser bastante reduzido ou mesmo negativo. Esse último caso 
caracteriza o que chamamos aqui de “vulnerabilidade fiscal”.

• A situação de uma resposta do câmbio quando de elevações dos juros inversa à 
usual é facilitada quando os fundamentos da economia o permitem. Como vimos ao 
início desse artigo, as contas fiscais refletem esse tipo de situação. 



Dinâmica da Dívida e Vulnerabilidade Fiscal 

• Hoje em dia a dívida líquida do setor público consolidado gira em torno de 53% do 
PIB e tende a se elevar a cada ano em função do déficit primário e do excesso dos 
juros reais sobre o crescimento do PIB. 

• Mesmo com o PIB crescendo algo em torno de 2% ao ano (em taxas logarítmicas), 
pode-se ter, em função da elevada taxa de juros implícita efetiva sobre a dívida 
líquida, algo em torno de até 5,1 p.p. do PIB de elevação anual da dívida. 

• Estabilizar a razão dívida/PIB exigiria passar de um déficit primário de 2,1% para um 
superávit em torno de 3% do PIB. Estabilizar a dívida, por outro lado, demandaria 
um superávit da ordem de 4% do PIB. 

• . 



Dinâmica da Dívida e Vulnerabilidade Fiscal 

• Campos e Cysne (2018) “Fiscal Vulnerability in Brazil: a Simulated Method of 
Moments Approach” analisam esse ponto usando dados relativos ao período entre 
novembro de 2001 e novembro de 2017

• Com base nos parâmetros estimados e nas simulações do modelo, obtêm-se 
trajetórias distintas de evolução da dívida líquida /PIB e também das reações do 
prêmio de risco da dívida à elevação dos juros. 

• A partir daí calculam-se para diferentes cenários, através de simulações, as 
probabilidades de vulnerabilidade fiscal em função da razão dívida líquida / PIB.



Dinâmica da Dívida e Vulnerabilidade Fiscal 

• No cenário 1, o menos favorável de todos (menor controle fiscal), considera-se a 
evolução atual das contas públicas. A evolução da probabilidade de vulnerabilidade 
fiscal é descrita, nesse cenário 1, pela linha superior da Figura. 

• No cenário 4, o mais favorável de todos (maior controle fiscal), supõe-se 
perfeitamente atendida a EC 95 de teto dos gastos. Trata-se da linha inferior na 
Figura 1. 

• Os cenários 2 e 3 traduzem evoluções intermediárias (entre o cenário 1 e o cenário 
4) das contas fiscais. 



Dinâmica da Dívida e Vulnerabilidade Fiscal 
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Dinâmica da Dívida e Vulnerabilidade Fiscal 

• Observa-se que as probabilidades de vulnerabilidade aumentam com o tempo e 
que, quanto pior a evolução prevista do déficit primário (passando-se do cenário 4 
ao cenário 1), maiores as chances, em cada ponto no tempo, de se ter uma política 
monetária ao menos temporariamente impotente para o controle de preços. 

• A título de ilustração, no cenário 1 há em torno de 10% de chance de ocorrer 
vulnerabilidade fiscal quando a razão dívida líquida / PIB alcança algo em torno de 
65% do PIB. 

• As estimativas não contemplam a possibilidade de uma crise originada a partir de 
fatos políticos instabilizadores. Isso sugere que as probabilidades aqui apresentadas 
estejam subavaliadas, no sentido de estabelecerem um piso para as probabilidades 
efetivas.

• Os valores pontuais apresentados devem ser observados com a cautela necessária, 
pois são sujeitos a hipóteses restritivas e às incertezas usuais que caracterizam 
trabalhos congêneres. 



Dez Princípios da Boa Prática Orçamentária 

10 Princípios da Boa Prática Orçamentária Macroeconômica 

Um orçamento público ideal do ponto de vista macroeconômico deveria satisfazer a 
pelo menos dez princípios: 

i. seria facilmente legível e inteligível, seja por leigos ou doutos;

ii. proveria logo ao seu início um detalhamento da renda líquida do governo (excesso 
de impostos diretos, indiretos e outras receitas correntes sobre subsídios e 
transferências), da poupança pública (excesso da renda líquida do governo sobre os 
seus gastos de consumo) e do déficit público (excesso dos investimentos públicos 
sobre a poupança pública); 

iii. basear-se-ia no regime contábil de competência (fato contábil coincidindo com fato 
gerador) e não de caixa (fato contábil coincidindo com desembolso efetivo); 



Dez Princípios da Boa Prática Orçamentária 

iv. proveria análises estatísticas (intervalos de confiança) das trajetórias de receitas e 
despesas para o ano vindouro e para alguns anos à frente; 

v. proveria todas as estatísticas acima, alternativamente, também corrigidas pelo ciclo 
econômico; 

vi. proveria todas as estatísticas acima, alternativamente, utilizando-se juros reais ao 
invés de nominais.

vii. seria universal no que diz respeito às operações com recursos públicos, nenhuma 
renúncia fiscal ou subsídio implícito excluindo-se do mesmo; 



Dez Princípios da Boa Prática Orçamentária 

viii. detalharia em anexo análises de impacto ou retorno social de diferentes projetos 
de investimento, contrapondo-os e comparando-os em sua relevância e 
pertinência; 

ix. ao invés de engessado por despesas obrigatórias e vinculações decididas no 
passado, teria pelo menos 35% (média da OECD) de seu total de gastos 
efetivamente decididos pela legislatura vigente; 

x. para satisfazer ao item anterior de forma continuada no tempo proveria sugestões 
redigidas sob a forma de projetos de lei sobre como reduzir, quando necessário, as 
despesas obrigatórias determinadas pela legislação extra-orçamentária. 



Altruísmo Intergeneracional

• Como mencionou Edmond Bourke, contratos sociais representativos devem incluir 
diferentes gerações. Ocorre que os mais jovens e aqueles ainda não nascidos não se 
fazem representar diretamente pelo voto. 

• Segue daí que a decisão em ambiente democrático que atenda à necessidade de respeito 
intergeneracional deve necessariamente incluir alguma dose de altruísmo dos mais velhos 
para com os mais jovens. 

• Quando isso não ocorre a contento, podem-se gerar problemas de ordem orçamentária e 
de ordem macroeconômica. 

• No contexto orçamentário, um excesso de primazia de decisões do passado sobre 
decisões do presente, do qual são exemplo as vinculações e a obrigatoriedade de níveis 
mínimos de certas despesas.

• No contexto macroeconômico, por juros reais mais elevados e maior taxa de consumo 
sobre a renda disponível. 



Decisões Democráticas e Respeito a Leis Não Garantem Respeito Entre Gerações

• Imagine uma sociedade democrática com três indivíduos, sendo um trabalhador ativo e os 
outros dois aposentados. 

• Para simplificar suponha que, por hipótese, inicialmente o trabalhador ativo tem um 
ganho (bruto) de $ 30 e os dois inativos um ganho de $ 5.  

• As duas aposentadorias são pagas cobrando-se a contribuição de $ 10 do indivíduo ativo e 
distribuindo igualmente para os dois inativos. Ou seja, as rendas líquidas finais são de $ 20 
para o trabalhador ativo $ 5 para cada aposentado. 
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Altruísmo Intertemporal, Consumo e Poupança 

• Os motivos para uma determinada variável endógena (como poupança interna ou juros 
reais) de uma economia apresentar valores usualmente dissonantes daqueles que se 
observam em outras economias podem ser associados a gostos e tecnologia, instituições 
ou políticas públicas.

• Nesse tipo de partição, políticas fiscais expansionistas como explicação de juro elevado, 
por exemplo, se encaixam no último item. 

• Judiciário ineficaz ou concentração bancária, por outro lado, podem ser visualizados do 
ponto das instituições vigentes. Elevado desconto do futuro (impaciência) estaria atrelado 
a gostos e tecnologia. 

• Explicações que unem variáveis usualmente trabalhadas como endógenas a outras 
variáveis na mesma categoria (também endógenas) devem ceder lugar a características 
antecedentes da economia. Ou a parâmetros de maior controlabilidade. 



Altruísmo Intertemporal, Consumo e Poupança 

• Por exemplo, o argumento de que no Brasil os juros são altos e a poupança interna baixa 
poderia regredir a gostos (impaciência), instituições (falta de competição na provisão de 
recursos ao poupador) ou políticas (taxação na intermediação financeira). 

• Após esse tipo de parametrização, se o objetivo, além de positivo, for também normativo, 
precede-se à identificação de variáveis controláveis pelo governo que possam levar ao 
objetivo desejado. 

• Uma variável classificável na rubrica “gostos e tecnologia”, que pode implicar, quando do 
endividamento público, em maior consumo agregado, menor poupança interna e maior 
valor de equilíbrio da taxa de juros. A variável é o grau de altruísmo entre grupos ou 
gerações.



Altruísmo Intertemporal, Consumo e Poupança 

• A conjectura subjacente à proposição é que o Brasil, apresentando maior dissociação 
social do que a média dos demais países de interesse, se diferenciaria dos mesmos no que 
diz respeito à solidariedade intertemporal (ou transversal) entre diferentes grupos ou 
dinastias. 

• Do ponto de vista intertemporal, o argumento é bem desenvolvido na teoria. Exemplos 
nesse sentido se dão em Blanchard (1985), Buiter (1989) e Weil (1989). A extensão de 
ordem transversal, em uma economia com diferentes agrupamentos, é também possível 
conceitualmente. 



Altruísmo Intertemporal, Consumo e Poupança 

• Tomemos uma economia com pleno grau de solidariedade entre grupos e gerações, onde 
valha a ideia de consumidor representativo e equivalência ricardiana. 

• Nesta, se o governo troca taxação (aqui, sempre não geradora de distorções de preços) 
hoje por taxação amanhã, elevando seu endividamento, o perfil de consumo privado não 
se altera. 

• O consumidor representativo não é sujeito a restrições de crédito, desconta a dívida à 
mesma taxa que o governo e a sua restrição orçamentária intertemporal permanece 
constante. 



Altruísmo Intertemporal, Consumo e Poupança 

• Imaginemos agora um cenário mais realista, que conjecturamos ser mais usual no Brasil 
do que em outros países. Nesse, as dinastias (de tamanho constante e horizonte infinito, 
para simplificar), otimizando seu consumo hoje, não internalizam os impostos a serem 
pagos no futuro por aqueles que estão ainda por nascer. 

• Nesse caso, a dinastia tenderá a descontar o futuro a uma taxa superior àquela usada pelo 
governo, rompendo a equivalência ricardiana. 

• Imagine, nesse contexto, que o governo eleva a dívida, taxando menos hoje e mais no 
futuro. Nesse caso sobem, relativamente ao caso anterior (com equivalência ricardiana), 
quando isso não ocorria, o consumo privado, a demanda agregada e a taxa de juros. 



Altruísmo Intertemporal, Consumo e Poupança 

• Suponha, para simplificar, que a taxa de juros inicial seja constante e igual a r . E que a 
probabilidade de um indivíduo ter uma vida superior a t unidades de tempo seja dada por 
P(T≥t)=exp(-mt). T é o tempo de vida.

• Para o governo, reduzir em um real a taxação hoje mantendo constante sua restrição 
orçamentária significa ter que aumentá-la em termos per capita, de forma a manter 
constante sua restrição intertemporal, de exp ((r-(n-m))t) na data t. Esse é o valor que 
cada dinastia terá que pagar a mais de imposto na data t. 

• Por hipótese, uma dinastia tomada em separado não internaliza os impostos a serem 
pagos pelas demais, que estão ainda nascendo. Ela desconta o futuro à taxa r-(n-m)+n= 
r+m. 

• Um pouco mais formalmente, imaginemos para uma população inicial suficientemente 
grande uma taxa n de nascimento e m de morte. O crescimento populacional (aqui, igual 
ao aumento do número de dinastias não conectadas por altruísmo recíproco) ocorre à 
taxa n-m. 



Altruísmo Intertemporal, Consumo e Poupança 

• Segue daí que o valor atual do aumento de taxação do governo a se dar na data t é igual a 
exp ((r-(n-m))t) exp((-(r+m))t) = exp(-nt). Ou seja, para o indivíduo, o governo postergar a 
taxação e elevar a dívida interna em R$ 1 no momento zero implica a percepção de um 
aumento da riqueza disponível (em poder aquisitivo do instante inicial) de 1- exp(-nt) > 0. 

• Esse modelo formal serve apenas para mostrar como, do ponto de vista econômico, uma 
democracia menos altruísta do ponto de vista inter-geracional pode  explicar em parte 
uma taxa de juros mais elevada e uma possível redução de bem estar para gerações 
futuras. 

• O endividamento público acaba desta forma por levar a uma elevação do consumo, queda 
da poupança interna e a uma elevação da taxa de juros . Isso não ocorreria na presença de 
altruísmo entre dinastias. Cabe avaliar o ponto empiricamente, comparando o Brasil com 
outros países. 
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