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I – Introdução     

As seções 2 e 3 desse texto (após essa introdução) têm por objetivo descrever as 

dificuldades associadas à atual situação fiscal brasileira. A primeira o faz de forma 

contábil, incluindo também uma análise da aplicação da Regra de Repartição à 

Previdência do Setor Público (Regime Próprio); a segunda, em um contexto 

macroeconômico. Conclui-se que a trajetória atual, seja do ponto de vista da qualidade 

das despesas ou da dinâmica da dívida pública, requer modificações céleres e profundas.  

As duas seções seguintes, 4 e 5, são de ordem normativa. A primeira propõe a utilização 

da instituição orçamentária como peça mais efetiva de gestão macroeconômica. Para isso, 

enumera 10 princípios relativos à orçamentação pública que facilitariam esse tipo de 

enfoque.  

Por último, a quinta seção aborda as atuais dificuldades fiscais brasileiras sob o ponto de 

vista intergeneracional. O fato inclui uma herança de ativos e passivos futuros 

relativamente pouco atraente para os mais jovens, o que tem levado muitos a deixar o país 

ou a fazer planos nesse sentido. Mostra-se também que a falta de altruísmo 

intergeneracional pode levar a uma situação de maior juro real e menor poupança interna 

de equilíbrio. 

 

II – Alguns Aspectos da Atual Situação Fiscal Brasileira 

A Figura 1 apresenta uma visão geral das diferentes frações da despesa primária da União 

                                                        
1 Texto Preparado para apresentação na Reunião nº 2684 do Conselho Técnico da Confederação Nacional do 

Comércio no dia 02 de Outubro de 2018. 
2 Professor da FGV EPGE e membro do Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio. 
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nos primeiros seis meses de 2018.  

Figura 1 

 

 

Os dados mostram uma participação de 57%, no total das despesas primárias da União, 

apenas da previdência pública (Regime Próprio, incluindo as pensões e auxílios, 10%), 

previdência privada (Regime Geral, operacionalizado pelo INSS, 43%) e do LOAS (Lei 

Orgânica da Assistência Social, 4%). Somando-se a isso o abono e seguro desemprego de 

4% chega-se a 61% do total das despesas. 

O pessoal ativo toma apenas 12% do total das despesas, chegando-se, com a adição desse 

item, a 73% dos gastos. Os 27% restantes são usados para uma grande série de outras 

despesas. Essas incluem as obrigatórias, como, saúde, educação e bolsa família. E as 

chamadas “despesas discricionárias”. Além dos investimentos (que inclui os auxílios 

financeiros a estudantes e a pesquisadores), as despesas discricionárias incluem itens 

importantes como material de consumo, comunicação, processamento de dados, 

conservação de bens imóveis, energia elétrica, água, controle do tráfego aéreo, 

alimentação de presidiários etc.  

As despesas discricionárias, que se situaram em torno de 13% do total de 2011 a 2014, 
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encontram-se agora ao redor de 9%, com os investimentos públicos perfazendo quase o 

total desse ajuste. O que a União investe hoje em dia não é suficiente nem ao menos para 

repor o seu capital.  

Com base nesses números, na legislação previdenciária e de salário mínimo, bem como 

no envelhecimento da população, conclui-se que a atual evolução fiscal brasileira 

claramente não é passível de manutenção no longo prazo.  

Previdência do Setor Público e a Regra de Repartição 

Tanto para os empregados do setor público quanto do setor privado o Brasil adota o 

regime previdenciário de repartição. O ideal nesse caso é que, a cada período, o montante 

total arrecadado de contribuições individuais e patronais seja relativamente próximo do 

montante total pago a título de aposentadorias e pensões. Ou seja, que seja 

aproximadamente observada a chamada Regra de Repartição. 

Claro que ano a ano podem-se ter receitas superiores (constituindo-se um fundo 

temporário) ou inferiores (reduzindo o volume de recursos do fundo temporário) às 

despesas. Mas, no longo prazo, tais valores devem aproximadamente se igualar de forma 

a não gerar a necessidade de transferências das demais receitas fiscais para o sistema 

previdenciário. Ou de majoração das alíquotas de contribuição. 

Didaticamente, se dentro de cada faixa salarial há, por exemplo, 3 contribuintes para cada 

beneficiário, e se o salário de cada trabalhador ativo está sujeito a uma alíquota média de 

15% do salário, então a regra acima exige que a média das aposentadorias e pensões se 

iguale a algo em torno de 45% (=3*15%) do salário médio (de contribuição) da ativa. Na 

média das diferentes faixas salariais, esse resultado é aproximadamente igual àquele 

obtido, por exemplo, pelo sistema americano de previdência por repartição.  

No Brasil, no Regime Geral da Previdência Social (RGPS), administrado pelo INSS e que 

se ocupa dos contribuintes e beneficiários do setor privado da economia, esse equilíbrio 

de receitas e despesas fecharia hoje em dia com um salário de reposição em torno de 

55,1% (=1,9*29%) do salário de contribuição da ativa.  

Na conta explicitada entre parênteses, o número 1,9 traduz a razão atual 

ativos/beneficiários e os 29% representam a alíquota média efetiva de arrecadação no 

RGPS. Na prática, o salário médio de reposição desse sistema corresponde a algo em 
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torno de 82,5% do salário médio da ativa. A diferença entre os 82,5% e os 55,1% do 

salário de contribuição da ativa é saldada através de recurso a outras receitas fiscais. 

É interessante tentar estender essa regra de equilíbrio do Regime Geral, baseada no 

cálculo do salário de reposição como percentual do salário da ativa, para o Regime 

Próprio, relativo às aposentadorias e pensões do setor público federal, com a exceção dos 

militares, que possuem um sistema previdenciário diferente dos civis. Tal como acima, 

os números refletem aproximações de médias.  

Em 2016, a relação ativos/beneficiários desse setor, incluindo aposentados e pensionistas, 

situava-se em 1,16. O total efetivo de contribuições sobre a folha, incluindo a dos civis 

ativos e inativos e a contribuição patronal (do governo) alcançou 26,4% da folha salarial. 

Multiplicando-se 1,16 por 26,4% chega-se a um salário de reposição médio em torno de 

30,62% do salário da ativa.  

Para efeito dos cálculos aqui efetuados o salário anual médio de contribuição se obtém 

dividindo-se o total da folha pelo número de funcionários ativos. Em termos mensais, 

chega-se a aproximadamente R$ 11.262.  

Usando o cálculo anterior, obtém-se um valor de reposição em torno de apenas R$ 3.448 

(=0,3062*11.262). O valor médio de aposentadorias e pensões situou-se em 2017, 

entretanto, em algo da ordem de R$ 7.830. O pagamento da diferença exigiu da União em 

2016 um aporte adicional da ordem de R$ 38,89 bilhões. A diferença reflete a conta de 

despesas (R$ 69,58 bilhões) e receitas de contribuição (R$ 30,69 bilhões). 

Há recursos fiscais destinados à Seguridade Social que poderiam ou que deveriam, na 

visão de alguns, ser consideradas no cálculo do equilíbrio orçamentário aqui efetuado. 

Tais recursos não são considerados aqui porque o que se pretende á incluir apenas as 

contribuições diretas. A Seguridade Social é mais ampla que a Previdência Social, 

incluindo também, além da Previdência Social, as áreas de Assistência Social e Saúde. 

Não se pretende entrar aqui no mérito da pertinência ou não dos atuais valores médios de 

pensões e aposentadorias dos servidores civis da União. O objetivo principal do presente 

artigo é prover alguns cálculos aproximados oriundos da Regra de Repartição. Esse tipo 

de exercício permite um entendimento mais fácil das questões usualmente associadas às 

diferentes reformas da Previdência.  
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Por exemplo, o envelhecimento da população tende a reduzir a razão entre servidores 

ativos e beneficiários, desta forma impondo uma pressão negativa sobre o rendimento de 

aposentadoria ou pensão quando comparado ao rendimento da ativa.  

Numericamente, por exemplo, se a razão entre ativos e beneficiários na parcela do setor 

público aqui considerado passa de 1,16 para 0,90, o salário de reposição cai de 30,62% 

para 23,7% (=0,90*26,4%) do salário da ativa. Mantê-lo ao nível vigente hoje em dia 

passaria a exigir do Tesouro  um aporte anual adicional de recursos, ao longo do tempo, 

apenas para a rubrica aqui analisada, da ordem de R$ 6,96 bilhões. 

Alternativamente, uma elevação da idade mínima para aposentadoria tende a elevar a 

razão ativos / beneficiários. É devido a esse efeito exatamente oposto àquele causado pelo 

envelhecimento da população (sobre a razão ativos / beneficiários) que muitos países no 

mundo têm feito reformas elevando a idade mínima de aposentadoria para algo entre 65 

e 67 anos. Tentam dessa forma conter a elevação das despesas previdenciárias que seria 

gerada pelo envelhecimento paulatino de suas populações. 

No caso aqui considerado, por exemplo, se uma elevação da idade mínima de 

aposentadoria majora ao longo do tempo a razão ativos / beneficiários de 1,16 para 1,3, o 

salário de reposição médio passa de 30,62% para 34,3% (=1,3*26,4%) do salário de 

contribuição da ativa. A manutenção dos atuais benefícios pecuniários geraria nesse novo 

cenário, ao longo do tempo, uma redução do déficit associado a essa rubrica da ordem de 

R$ 3,70 bilhões. 

Dinâmica da Dívida e Vulnerabilidade Fiscal  

Uma questão importante é tentar avaliar, no contexto das dificuldades orçamentárias e 

fiscais do Brasil atual,  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 
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de risco pode subir.  

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.  

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.  

Para avaliar as chances de vulnerabilidade fiscal, Campos e Cysne (2018) utilizam um 

conjunto de equações estruturais descrevendo a evolução de algumas variáveis 

macroeconômicas, a função de reação do banco central, bem como diferentes projeções 

sobre a evolução futura das contas fiscais do setor público consolidado. Os dados 

utilizados cobrem o  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 

/ PIB3. Os resultados são sumarizados na Figura 1.  

                                                        
3 Cysne (2018), alternativamente, apresenta as probabilidades de vulnerabilidade fiscal para cada cenário em função 

do tempo. 
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Figura 1  

 

No cenário 1, o menos favorável de todos (menor controle fiscal), considera-se a evolução 

atual das contas públicas. Toma-se, para descrever tal trajetória, a avaliação empírica 

recente do coeficiente de reação do déficit primário à razão dívida/PIB [Campos e Cysne 

(2018 a)]. 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.  

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 
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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.  

III – Dez Princípios da Boa Prática Orçamentária  

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 apenas no de caixa (fato contábil coincidindo com desembolso efetivo); 

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.  

Mais ainda: vii) seria universal no que diz respeito às operações com recursos públicos, 

nenhuma renúncia fiscal ou subsídio implícito excluindo-se do mesmo; 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.  

 

IV - Altruísmo Intergeneracional 

Como mencionou Edmond Bourke, contratos sociais representativos devem incluir 
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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.  

Os Agentes Econômicos Reagem  

Com o objetivo único de fixar ideias sobre a necessidade de levar em consideração as 

reações dos agentes econômicos a regulações, tomemos um exemplo abstrato e 

propositalmente exagerado (limítrofe) no campo previdenciário.  

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.  

Um dia os dois aposentados percebem que têm dois votos e o trabalhador apenas um voto. 

E que em função disso eles podem, de forma democrática, mudar as regras do jogo 

distributivo entre gerações.  

Os inativos decidem então que o trabalhador ativo deve passar a pagar toda a sua renda 

(30) para a seguridade (ao invés de apenas 10), e que esses 30 devem ser distribuídos 

igualmente entre eles (os aposentados).  

Na situação prevista pela nova legislação, o trabalhador ativo, em minoria, passaria a um 

ganho líquido igual a $ 0. E os inativos, cada um, um ganho líquido igual a $ 15. Observe 

que qualquer situação próxima a essa, que garantisse alguma renda para o trabalhador 

ativo, poderia servir da mesma forma ao raciocínio aqui expresso.  
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A mudança de alíquotas, ainda que de acordo com as regras do regime democrático, 

obviamente não reflete respeito de uma geração para com outra. O trabalhador da ativa 

facilmente antecipará que com esse regime ele não poderá reaver suas contribuições ao 

se aposentar. Não haverá no futuro, conclui ele, jovens aceitando esse tipo de acordo. 

Com base nisso ele também não aceita. 

De forma reativa, ele passa a considerar três opções: parar de trabalhar, passar à 

informalidade ou emigrar para outro país. Qualquer que seja a sua escolha, os aposentados 

não terão renda nem igual a $ 5 (como antes da nova legislação), nem igual a $ 15 (como 

por eles prevista após a mudança de legislação). Mas sim igual a $ 0 (zero).  

De fato, o único trabalhador ativo do qual dispunham para gerar renda e pagar seus 

proventos, quer escolha sua primeira (lazer), segunda (informalidade) ou terceira 

iniciativa (emigração), terá desaparecido da base de contribuintes ativos. 

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.  

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 
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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. 

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.  

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.   

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.  

 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 
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ao aumento do número de dinastias não conectadas por altruísmo recíproco) ocorre à taxa 

n-m.  

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.  

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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