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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo principal analisar qual foi a política discricionária 

realizada pelos governos da Espanha e do Brasil durante o período compreendido entre os 

anos de 2000 e 2016, a partir de uma abordagem heterodoxa. Durante os primeiros anos do 

Século XXI tanto o Brasil quanto a Espanha passaram por processos de forte crescimento 

econômico. Após a bolha financeira de 2008 estourada nos Estados Unidos e disseminada 

para o resto do mundo, os dois países sofreram, em momentos diferentes, um profundo 

processo recessivo. Diante dessa situação, numerosas abordagens teóricas sobre como lidar 

com uma situação de crise econômica são trazidas para o debate no campo da economia. A 

importância da política fiscal tem sido tratada de forma diferente conforme as teorias 

econômicas foram se desenvolvendo. De um lado a ortodoxia, dando prioridade ao ajuste das 

contas públicas com o objetivo de restaurar a confiança dos investidores internacionais e de 

outro a heterodoxia, que vê na austeridade um entrave para o crescimento. Os processos de 

consolidação fiscal têm sido recorrentes nos dois países como forma de combater a recessão 

econômica. Considerando que a política fiscal expansiva é eficiente para combater processos 

de queda do produto, nosso estudo busca avaliar quais políticas foram implementadas durante 

o período analisado, se expansivas ou contracionistas, e ver qual orientação tiveram, se pró-

cíclica ou contracíclica. Para isso, realizaremos um exercício de decomposição do orçamento, 

entre o componente cíclico, o pagamento dos juros da dívida pública e o resultado estrutural 

primário, para poder avaliar que tipo de política foi implementada. Ao analisar a condução da 

política fiscal, tanto no Brasil quanto na Espanha, vemos como esta teve viés convencional, 

tornando-se pró-cíclica em momentos críticos. Em economias ainda em crise aguda, governos 

reverteram políticas mais expansionistas, revelando-se mais preocupados com o desempenho 

dos indicadores fiscais do que com o desempenho macroeconômico mais geral.  

Palavras chave: Brasil, Espanha, Política Fiscal, consolidação fiscal, resultado estrutural 

primário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The main objective of this study was to analyze the discretionary policy carried out by the 

governments of Spain and Brazil during the period between 2000 and 2016, based on a 

heterodox approach. During the first years of the 21st century both Brazil and Spain went 

through processes of strong economic growth. After 2008 financial bubble burst in the United 

States and spread to the rest of the world, the two countries suffered, at different times, a deep 

recessive process. Faced with this situation, numerous theoretical approaches on how to deal 

with a situation of economic crisis are brought to the debate in the field of economics. The 

importance of fiscal policy has been treated differently as economic theories have evolved. 

On the one hand, orthodoxy, giving priority to the adjustment of public accounts with the 

objective of restoring the confidence of international investors and heterodoxy, which sees 

austerity as a barrier to growth. Fiscal consolidation processes have been recurrent in both 

countries as a way to combat the economic recession. Considering that the expansionary fiscal 

policy is efficient to combat the product fall, our study seeks to evaluate which policies were 

implemented during the period analyzed, whether expansive or contractionary, and to see 

what orientation they had, whether pro-cyclical or countercyclical. To do this, we will carry 

out a decomposition exercise of the budget, between the cyclical component, the payment of 

interest of the public debt and the primary structural result, in order to be able to evaluate 

what type of policy has been implemented. In analyzing the conduct of fiscal policy, both in 

Brazil and in Spain, we see how this one had a conventional bias, becoming pro-cyclical at 

critical moments. In economies still in acute crisis, governments reverted to more 

expansionary policies, being more concerned with the performance of fiscal indicators than 

with more general macroeconomic performance. 

Keywords: Brazil, Spain, Fiscal Policy, fiscal consolidation, primary structural result 
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1 INTRODUÇÃO:  

 

 Nosso estudo estará centrado na análise da orientação das políticas fiscais para o 

período de tempo compreendido entre os anos de 2000 a 2016 para o Brasil e a Espanha. 

Ambos os países passaram por processos de forte crescimento econômico durante os 

primeiros anos do Século XXI. A Espanha, após a finalização do processo de unificação 

monetária, com a entrada na Zona do Euro, vivenciou um forte crescimento da entrada de 

capitais, que, em conjunto com taxas de juros reais negativas, ajudaram à formação de uma 

bolha imobiliária, experimentando assim um período de crescimento acelerado e relativo 

equilíbrio fiscal. Por outra parte, o Brasil, após os efeitos do Plano Real e estimulado pelo 

forte crescimento da economia mundial, vivenciou um processo de forte crescimento 

econômico com estabilidade orçamentária, na qual deixava para atrás os fantasmas da 

inflação.  

Após o estouro da bolha financeira de 2008 nos Estados Unidos e o contágio do resto do 

mundo, a maioria dos países do Ocidente entrou em severa recessão, com consequências 

profundas até os dias de hoje. Essa recessão impactou de forma mais negativa alguns países, 

como os do sul da Europa, em particular Espanha, Portugal e Grécia. Já outros países 

conseguiram esquivar-se dela naquele momento, como os emergentes. Ainda assim, alguns 

emergentes, como o Brasil, passaram por um processo de desaceleração e entraram em nova 

crise anos depois da grande recessão. No início da crise, políticas fiscais expansivas eram 

sugeridas como necessárias para manter os níveis de demanda e reestabelecer a confiança dos 

mercados (FMI, 2009). Mas com a persistência da crise os indicadores fiscais foram se 

deteriorando rapidamente tornando-se um problema a mais para os países. 

Diante dessa situação, numerosas abordagens teóricas sobre como lidar com uma crise 

econômica são expostas para o mundo todo. Embates acadêmicos sobre como resolver a 

conjuntura são uma norma. De um lado, a visão convencional, ortodoxa ou mainstream 

(Carlin e Soskice,2015) dando prioridade à necessidade de restaurar a confiança dos 

investidores internacionais através do ajuste das contas públicas, ou seja, políticas de 

austeridade que mostrem compromisso com a diminuição do déficit fiscal. De outro, a visão 

heterodoxa, na qual a austeridade fiscal é vista como um entrave para a retomada do 

crescimento (Carvalho, 2008) (Keynes,1996).  

Como veremos, a política fiscal tem sido tratada de formas diferentes conforme as 

diferentes vertentes econômicas foram se desenvolvendo. A importância relativa que se lhe dê 
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vai influenciar o desenvolvimento econômico. O impacto das crises no bem-estar da 

população é muito forte e as políticas adotadas nem sempre trazem os resultados esperados no 

tempo adequado. O aumento do desemprego é um verdadeiro drama social e o paradigma da 

austeridade não parece ter sido bem-sucedido quando aplicado (Blanchard, 2013) (Serrano, 

2011). Dessa forma, achamos que políticas heterodoxas, divergentes à teoria dominante, são 

alternativas a serem consideradas na condução de uma situação crítica (Lavoie, 2014) 

(Lavoie, 2005).   

 Sob tal perspectiva, resulta então relevante realizar uma análise de ambos os países em 

foco com o intuito de observar quais são as diferenças fundamentais no uso da política fiscal 

sob realidades econômicas diferentes. As diferenças estruturais intrínsecas tornam o exercício 

de estudo interessante.  Dessa forma vemos como na Espanha o fato de formar parte de uma 

União Monetária limita profundamente a capacidade de fazer política fiscal discricionária ao 

ponto de poder usar ela como mecanismo de resposta a choques econômicos. Tudo o que é 

realizado por parte dos formuladores de política econômica está supervisionado por um 

organismo supranacional que vigia a execução da política fiscal. Além disso, a incapacidade 

de usar a política monetária, esta nas mãos do Banco Central Europeu e não do Banco de 

Espanha, faz com que a limitação nas respostas à crise seja maior. Assim, a coordenação de 

políticas fiscais e monetária resulta muito mais complexa, pois o BCE segue uns objetivos, e 

o governo local pode seguir outros distintos.  

Para o Brasil, o fato de ser um país em desenvolvimento implica estar em 

desvantagem em alguns aspectos. Parte de uma situação periférica de restrição de balanço de 

pagamentos, sendo consequentemente muito mais vulnerável à volatilidade dos mercados 

financeiros internacionais. O risco potencial de fuga de capitais limita o uso da política 

monetária em regime de metas de inflação, tendo em vista o potencial disruptivo da 

depreciação do câmbio. Com taxas de juros altos, o custo da dívida se eleva, comprometendo 

assim parte significativa do orçamento e afetando a capacidade de realizar políticas fiscais 

anticíclicas (Afonso, 2012). Os fatores que condicionam a efetividade da política fiscal são 

muito diversos, como as características da economia, o grau de abertura, o grau de integração 

financeira ou o regime de câmbio, etc.  

Diante disso, a presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a orientação dada à 

política fiscal durante o período compreendido entre 2000 e 2016, a partir da abordagem 

teórica heterodoxa. Como objetivo específico faremos uma revisão bibliográfica sobre as 

diferentes teorias da política fiscal. Apresentamos as duas perspectivas teóricas desde o ponto 

de vista da macroeconomia: a ortodoxia, que se caracteriza por ser a visão dominante 
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atual tanto na teoria quanto na pratica a nível mundial, e a heterodoxia, que 

representa uma crítica à primeira. Dentro do arcabouço heterodoxo, nos centramos em 

aprofundar a visão keynesiana e pós-keynesiana. Outro objetivo especifico é ainda descrever 

como foi a evolução da economia espanhola e brasileira no período compreendido entre os 

anos 2000 e 2016. Para isso, relataremos o andamento das duas economias em função de 

alguns indicadores tanto internos quanto externos.  

Por vezes o resultado orçamentário do governo é entendido como o tipo de política 

fiscal que o governo tem realizado durante um período concreto, mas isso não tem por que se 

ajustar à realidade. O crescimento do deficit primário pode acontecer por causa de um 

incremento do gasto com o seguro desemprego motivado por uma variação do produto, e não 

por uma política deliberada do governo de ampliar os gastos públicos. Visando lidar com essa 

questão, o resultado orçamentário costuma ser decomposto em diversos componentes. O mais 

partilhado e conhecido pela sociedade é separa-lo entre resultado primário e o pagamento dos 

juros. Mas essa informação não nos diz de fato qual foi a orientação da política fiscal. Para ter 

noção de qual foi a política fiscal implementada é necessário decompor o orçamento entre: os 

estabilizadores automáticos, a parte do gasto que se ativa como consequências das variações 

do produto; o pagamento dos juros da dívida pública, que depende da taxa de juros básica da 

economia e do nível de endividamento prévio; e, por último, do saldo primário estrutural, que 

representa o componente discricionário da política fiscal do governo. Uma vez que tenhamos 

essa informação, poderemos afirmar qual foi a política fiscal realizada pelo governo. 

A estrutura metodológica da pesquisa começará com uma revisão bibliográfica sobre 

teoria macroeconômica da política fiscal, e se apoiará também numa revisão da evolução da 

atividade econômica para os dois países para o período compreendido entre o ano de 2000 e 

2016. Após isso, faremos um exercício econométrico de decomposição do orçamento no qual 

dividiremos este em: estabilizadores automáticos, pagamento de juros da dívida e saldo 

primário estrutural. Com essa informação verificaremos qual foi a orientação da política fiscal 

discricionária e seguidamente realizaremos um análise dos resultados obtidos para ambos os 

países. 

 Para conseguir atingir nossos objetivos de pesquisa, ou seja, conseguir analisar qual 

foi de fato a política fiscal discricionária do governo, organizamos em três capítulos este 

trabalho, além desta Introdução e das Considerações Finais. A revisão bibliográfica do 

capítulo primeiro nos permite ter a base teórica necessária para compreender como é 

direcionada a política fiscal de um país e, o mais importante, porque é comandada dessa 

forma.  Dessa forma, podemos ver em cada decisão de política econômica qual teoria a 
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sustenta. Ter uma base teórica consistente sobre política fiscal possibilita análises mais sólidas 

acerca da realidade econômica.  

 Por outra parte, e com a mesma importância, realizamos o segundo capítulo, cujo 

objetivo é dar uma visão geral de como os principais indicadores econômicos evoluíram ao 

longo do período analisado nos dois países. Conhecer as características institucionais mais 

essenciais tornou-se também um objetivo do capítulo, de forma a entender quais diferenças há 

na hora de formular políticas econômicas. 

 Por último, no terceiro capítulo, apoiar-nos-emos no conhecimento dos capítulos 

precedentes para interpretar os resultados obtidos do resultado primário estrutural, à luz das 

teorias revisadas no primeiro capítulo e das informações factuais coletadas no segundo. 
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2 BASES DA ECONOMIA ORTODOXA E HETERODOXA:  

 

O capítulo estará estruturado da seguinte forma: primeiramente, faremos uma breve 

introdução da evolução do pensamento macroeconômico desde o surgimento da 

teoria keynesiana até a atualidade. A seguir, mostraremos quais são as principais diferenças 

existentes entre a heterodoxia e a ortodoxia. No terceiro item do capítulo, apresentaremos com 

detalhe as características da visão ortodoxa. No quarto, realizaremos o mesmo exercício em 

relação à vertente heterodoxa. No quinto, abordaremos a divergência entre ambas vertentes 

desde a perspectiva da política fiscal. Por último, encerramos o capítulo com uma breve 

conclusão. 

 

2.1 A EVOLUÇÃO DA MACROECONOMIA 

A teoria macroeconômica sofreu ao longo do século XX importantes 

transformações, tanto no campo teórico como no prático. Na década de 1930, após a Grande 

Depressão de 1929, Keynes escreveria sua obra mais famosa, a “Teoria Geral do 

Emprego, dos Juros e da Moeda”. Nela, Keynes viria a revolucionar o campo da teoria 

econômica, em geral, e da Macroeconomia, em particular. Sua obra criou um antes e um 

depois no tratamento do que hoje é conhecido como Macroeconomia. A conjuntura da época 

constituía uma forte crise, com profunda queda da atividade econômica e altíssimo e 

duradouro desemprego, além de uma falha clara do sistema capitalista.  

 Ante isso, Keynes procurou demonstrar que os postulados (neo)clássicos, de pleno 

emprego dos fatores produtivos, eram um caso especial do funcionamento do sistema e não 

representavam o caso geral. Segundo ele, esse sistema, por si só, não conseguia 

manter sua produção no seu nível máximo. Ademais, a presença de ciclos econômicos 

poderia ser corrigida com certo grau de intervenção do governo na economia. De fato, para 

Keynes, os desajustes temporários da atividade econômica poderiam ser resolvidos com 

políticas públicas dirigidas a aumentar a demanda agregada (DA). Uma política fiscal 

expansionista, por exemplo, com acréscimo do investimento público, poderia reduzir o 

ambiente de incerteza que cerca os agentes privados e suprir a falta de demanda efetiva, 

acrescentando esta e melhorando as expectativas dos agentes. Ante essa situação de desajuste 

econômico, se geraria desemprego involuntário1.  Para os economistas ortodoxos, o 

                                                             
1 Até a criação da Teoria Geral de Keynes não existia formalmente o conceito de desemprego involuntário, os 

supostos (neo)clássicos defendiam que a existência de desemprego era voluntária ou friccional, e que os 
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desemprego pode ser: a) voluntário, ou seja, é a preferência que em determinado momento os 

trabalhadores têm pelo lazer em lugar do trabalho; b) friccional, ou seja, é causado pelo tempo 

que o trabalhador demora em encontrar um emprego, derivado da falta de informação entre 

vagas e candidato.  Já para Keynes, o desemprego é também involuntário, pois no momento 

de aumento dos preços dos bens de consumo, tanto a oferta agregada de mão de obra disposta 

a trabalhar pelo salário nominal quanto a procura agregada da mesma ao dito salário são 

maiores que o volume de emprego existente (Keynes 1996, p.53). 

Quais são os problemas do capitalismo, então? Keynes ressalta: “os principais defeitos 

da sociedade econômica em que vivemos são a sua incapacidade para proporcionar o pleno 

emprego e a sua arbitrária e desigual distribuição da riqueza e das rendas” (Keynes 1996, 

p. 340). Carvalho (2008) interpreta ambos. Começando primeiro pela concentração 

de riqueza, ele destaca que Keynes via o problema como um mal em si mesmo, visto 

que a acumulação de riqueza cegaria o ser humano para a realidade, tendo o Estado a função 

de acostumar o ser humano a “apostas mais baixas”, com o objetivo de melhorar a justiça 

social.  

Um efeito colateral dessa concentração de riqueza e renda seria uma baixa propensão 

agregada a consumir, na medida em que os trabalhadores, de alta propensão marginal a 

consumir, deteriam fração reduzida da renda, enquanto o oposto se daria com empresários e 

rentistas. Assim, quanto maior a parcela dos empresários e rentistas na renda, menor a 

propensão marginal a consumir, ficando o consumo mais fraco, e desestimulando a 

produção de bens e serviços. Uma forma de resolver esse impasse seria a introdução, por parte 

do governo, de políticas redistributivas da renda, via impostos progressivos, impostos sobre a 

renda, o capital e as heranças e redução tendencial da taxa de juros2.  

O segundo problema do capitalismo seria a incapacidade de gerar continuamente o 

nível de demanda agregada capaz de sustentar o pleno emprego e a utilização total da 

capacidade produtiva. Para solucionar essa falha do sistema, Keynes propôs políticas 

econômicas ativas que revertam as expectativas dos agentes e compensem a insuficiência de 

demanda.    

                                                                                                                                                                                              
mecanismos de ajuste do mercado não permitiam a presença de desemprego em equilíbrio. Para Keynes o 

desemprego era involuntário. 
2 Para Keynes as taxas de juros eram cronicamente altas, provocado pela escassez permanente de capital. Com 

taxas de juros que remuneram os títulos muito altas, os investimentos não crescem e se cria uma insuficiência de 

demanda crônica. Além disso, com juros altos o investimento fica baixo, deixando o estoque de capital 

artificialmente baixo, provocando uma eficiência marginal do capital muito alta, e portanto uma distribuição de 

renda excessivamente enviesada em favor dos seus proprietários. 
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A ideia essencial de intervenção de Keynes não era a mesma que se aplicava nas 

economias socialistas, nas quais o setor público, substituindo o setor privado, comandava o 

sistema produtivo nacional. Keynes era um defensor do capitalismo e via que a solução 

chegava, principalmente, pelo “Estado [o qual] deverá exercer uma influência orientadora 

sobre a propensão a consumir, em parte através de seu sistema de tributação, em parte por 

meio da fixação da taxa de juros...” (KEYNES 1996, p. 345), para, assim, atingir o pleno 

emprego.  

Do ponto de vista da visão convencional, costuma-se criticar o keynesianismo pela 

imprudência de não se preocupar com os possíveis deficit fiscais, mas, na 

realidade, deficit fiscais só aconteceriam caso a política ativa do governo tivesse que enfrentar 

a reversão cíclica. A intervenção do governo por meio de investimentos 

públicos geraria confiança nos empresários, de modo que estes investiriam também, criando 

mais emprego e aumentando o consumo, podendo, dessa forma, financiar via impostos os 

gastos públicos efetuados.  Essa intervenção criaria um círculo virtuoso que se 

retroalimentaria a si mesmo, não permitindo a geração de deficit fiscais permanentes.  

Numa economia capitalista, ou monetária, como Keynes a denominava, a confiança 

dos agentes privados é o eixo central para o funcionamento do sistema. Se os agentes, 

empresários e trabalhadores arriscam na tomada de decisões considerando boas expectativas 

em relação ao futuro da economia, o investimento e o consumo seriam 

impulsionados, aumentando o emprego e renda. Pelo contrário, na existência de medo e 

incerteza em relação ao andamento da economia no futuro, empresários e trabalhadores 

adiariam a tomada de decisões de consumo e investimento, freando a atividade 

econômica e diminuindo o emprego e, em consequência, a renda. Uma vez adiadas as 

decisões, os agentes reteriam a moeda como mecanismo de manutenção da riqueza existente. 

Essa retenção foi denominada por Keynes como “preferência pela liquidez"3.  

Após o fim da Segunda Grande Guerra, a estabilidade retornou e as economias 

avançadas passaram por um momento de crescimento econômico, com baixa inflação e baixo 

nível de desemprego Snowdon (2005). Nessa conjuntura, apareceu uma nova corrente, a 

Síntese Neoclássica (SN), misturando elementos (neo)clássicos e keynesianos. Formalizada 

no modelo IS/LM, recomendava que o nível de produto e de emprego de 

equilíbrio fossem atingidos mediante uso das políticas fiscal e monetária. A demanda por 

                                                             
3 4 são os motivos pelos quais Keynes justifica a preferência pela liquidez: o motivo incerteza, o motivo 

precaução, o motivo transação e especulação. 
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moeda também teria a capacidade de afetar a demanda agregada, embora fosse vista como 

relativamente estável.  

 Em 1973, com o colapso do Sistema de Bretton Woods, houve mudanças relevantes 

no sistema econômico mundial. A suspensão da conversibilidade do dólar em ouro provocou 

a mudança para um sistema de câmbio flutuante, houve alta inflação com desemprego em 

quase todas as economias como consequência do primeiro choque do petróleo e a 

recessão ampliou rapidamente os déficits fiscais. A Síntese Neoclássica, que influenciou a 

economia mundial desde a Segunda Grande Guerra, não tinha a capacidade de explicar o 

fenômeno da estagflação.  Até então o papel do Estado como agente regulador da economia 

foi essencial, mas, diante desses problemas ganharam espaço teorias que afastavam a 

importância da intervenção estatal em prol de maior autonomia dos mercados.  O controle da 

taxa de expansão dos agregados monetários Friedman (1968) começou a ter força e a política 

monetária passou a ser vista como mecanismo para controlar inflação (e 

também câmbio), tirando relevância à política fiscal.   

Mas foi através da Crítica de Lucas (1972) que um novo paradigma macroeconômico 

surgiu. A elaboração da Teoria das Expectativas Racionais modificou por completo, desde a 

perspectiva convencional, a ideia de fazer política econômica. Ao supor o indivíduo como 

agente capaz de se adiantar às decisões dos policy makers, essa teoria iniciou uma revolução 

que se teria em conta na elaboração de novas hipóteses econômicas. Uma vez que o agente 

era considerado capaz de “prognosticar” o futuro, a política econômica deveria estar norteada 

numa série de regras que transmitissem credibilidade. O debate entre política 

discricionária versus política de regras ganhou força e conceitos como confiança, 

compromisso e estabilidade tornaram-se comuns. O anúncio de políticas e sua subsequente 

ruptura implicariam perda de credibilidade.  

 As mudanças ocorridas nos anos 80, com o processo de financeirização da 

economia, crises da dívida em países emergentes e mercados de capitais cada vez mais 

globais, tiveram também como consequências a defesa de uma política fiscal mais voltada à 

estabilidade das finanças públicas do que ao impacto na atividade econômica Lopreato 

(2006).  

Na abordagem convencional hegemônica desde os anos 80, o Novo Consenso, novas 

abordagens teóricas apareceram, todas críticas do keynesianismo dominante das décadas 

predecessoras. Desde a hipótese de equivalência ricardiana até a teoria da renda 

permanente ou os modelos de hiatos de Taylor, o poder do Estado de intervir na 
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economia através da política fiscal deve diminuir. Dessa forma, a política fiscal passa a ter a 

finalidade de dar credibilidade à política econômica do governo, ou 

seja, frear excessivos déficits fiscais que induziriam os agentes públicos a crer que o governo 

não tem capacidade de controlar os gastos. Assim, a política monetária se converte no eixo 

fundamental da política econômica e a independência dos Bancos Centrais resulta essencial 

para evitar problemas como a dominância fiscal Sargent e Wallace (1981).  

Ligado a esse argumento está um dos eixos centrais em torno do debate da política 

fiscal, o indicador de sustentabilidade da dívida pública marcará as políticas realizadas 

pela maioria dos governos. Uma alta dívida como porcentagem do PIB aumentaria o risco 

país4 e a taxa de juros, assim como desincentivaria o investimento, afetando a demanda 

agregada. Por isso, a trajetória da dívida pública deve ser 

sustentável.  Efetivamente, o problema não será o tamanho absoluto da dívida ou o eventual 

crescimento desta como consequência de um ano de recessão, e sim o crescimento 

descontrolado da dívida.  

 

 

 

2.2PRINCIPAIS DIFERENÇAS 

 

 

 A economia heterodoxa emerge no campo teórico como uma alternativa à economia 

ortodoxa e vem questionar alguns dos princípios fundamentais que sustentam tal teoria. 

Lavoie (2007) sintetiza a distinção básica que caracteriza a postura ortodoxa da heterodoxa 

em cinco aspectos. O primeiro confronta o instrumentalismo ortodoxo frente ao realismo 

heterodoxo. No instrumentalismo, simplifica-se o modelo para acomodar uma explicação 

teórica do que deveria ser e não do que de fato é.  Generaliza-se seu conteúdo baseado em 

mecanismos que tendem para o equilíbrio, quando na realidade seu funcionamento é bem 

                                                             
4 O risco país faz referência ao diferencial entre o retorno dos títulos emitidos por um país em relação aos títulos 

emitidos por outro país. Se o risco do país analisado for alto o diferencial se aumentará, elevando assim a taxa de 

juros real dos títulos emitidos, quanto menor for o risco menor a diferença entre os títulos dos países. Os países 

de referência normalmente são países economicamente fortes, para o Brasil os títulos de referência seriam os dos 

Estados Unidos e para a Espanha, os da Alemanha. 
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mais complexo. Assim, os heterodoxos questionam se é possível explicar o funcionamento do 

mundo real através de hipóteses que não são realistas. 

O segundo aspecto é o confronto entre o individualismo ortodoxo frente ao 

organicismo heterodoxo. No individualismo, o agente econômico se comporta de forma 

atomizada, só influenciado pela finalidade própria de maximizar o bem-estar e acreditando 

que as instituições provocam imperfeições no sistema. Já para os heterodoxos, o indivíduo é 

influenciado pelo entorno no qual se socializa, e suas escolhas dependem das normas sociais e 

das classes sociais – não só das próprias ações. As instituições adicionam estabilidade para 

um entorno cheio de desequilíbrios.  

O terceiro aspecto contrapõe os conceitos de racionalidade absoluta e racionalidade 

limitada. No primeiro, os ortodoxos supõem que o indivíduo dispõe de toda a informação 

necessária para a tomada de decisões, bem como que há capacidade de calcular a 

probabilidade de eventos futuros. Já para os heterodoxos, a racionalidade é limitada, tendo em 

vista que não há como gerenciar toda a informação, pois esta é insuficiente (não inclui o 

futuro) e a informação existente é cambiante. Sendo assim, o cálculo da probabilidade de 

eventos futuros é complicado.  

O quarto aspecto está na ênfase entre a produção e a escassez. Para os autores 

ortodoxos, o núcleo central da economia é conseguir uma alocação ótima dos recursos que são 

escassos, e se usa o mecanismo de preços, através da oferta e da demanda, para balizar o 

sistema. Para os heterodoxos, a economia gira ao redor de como conseguir aumentar a 

produção e o crescimento econômico, pois não se pode pensar em escassez quando há 

constantemente subutilização dos fatores produtivos, como trabalho e bens de capital. 

Por último, as correntes divergem pela estratégia de política proposta para o 

funcionamento adequado do sistema. Os ortodoxos defendem, em geral, a desregulamentação 

dos mercados como necessária para conseguir o ótimo, pois entendem que maior liberdade 

econômica tende a melhorar o funcionamento do sistema e que intervenções nele tenderão a 

criar ineficiências5. O sistema de preços funciona para gerar equilíbrio. Na visão de mercado 

heterodoxa, por sua vez, o mecanismo de preços não leva o sistema, como um todo, 

necessariamente ao equilíbrio. Destaca-se que a flexibilidade nos preços e salários pode 

prejudicar a economia, amplificando desequilíbrios e/ou a instabilidade. Desse modo, o 

                                                             
5 Em algumas circunstancias o sistema de preços não consegue um resultado eficiente, gerando falhas de 

mercado. Nesse caso os ortodoxos aceitam certa regulamentação dos mercados. As falhas de mercado mais 

frequentes são a informação imperfeita, a concorrência imperfeita, as externalidades e os bens públicos. 
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Estado deve intervir também para tentar aumentar a estabilidade macroeconômica e acelerar o 

crescimento.    

Essas são as diferenças básicas entre duas correntes que, durante o século XX, 

continuaram se chocando e que representam os aspectos teóricos em que se sustentam as 

decisões dos policy makers.  

É importante ter em conta que as duas correntes teóricas têm evoluído constantemente, 

conforme se apresentavam mudanças na realidade econômica até então não explicados pela 

teoria econômica. Assim, haverá inovações metodológicas para tentar explicar a causa dessas 

mudanças. Também devemos ter em conta que as próprias correntes giram ao redor de alguns 

aspectos básicos, como explicado até aqui, mas que dentro das próprias teorias há uma 

enorme variedade de tendências preocupadas com a explicação dos aspectos mais específicos 

do funcionamento do sistema. Assim, dentro da corrente heterodoxa, por um lado, podemos 

encontrar uma grande variedade de tendências, como a estruturalista, a institucionalista, a 

neoricardiana e a marxista.  Dentro da economia ortodoxa, por outro lado, talvez não tão 

separadas conceitualmente, podemos encontrar os adeptos da síntese neoclássica-keynesiana, 

os monetaristas, os novos clássicos e os novos keynesianos. 

Cabe destacar que ambas as linhas teóricas também coincidem em alguns aspectos. A 

política monetária das vertentes novo-keynesiana (ortodoxa) e heterodoxa tem similar 

impacto no curto prazo, no qual a política monetária pode afetar o produto e o emprego. 

Dentro de um regime de metas de inflação a política monetária pode estabilizar a economia 

ante um choque adverso.  

A longo prazo, porém, as diferenças são maiores, já que a política monetária na 

ortodoxia só tem efeito nas variáveis nominais e não nas reais, enquanto na heterodoxia tem 

em ambas.  

Ademais, a partir dos anos de 1980 há uma aproximação teórica da ortodoxia em 

relação à heterodoxia com o fenômeno da histerese. A histerese se descreve quando o 

afastamento de uma variável do seu valor inicial após um choque temporário se torna 

permanente. Dessa forma, parte da ortodoxia está aceitando que um choque de demanda pode 

ter efeito no longo prazo, aproximando-se, assim, das hipóteses heterodoxas. Como 

exemplificação de um possível fenômeno de histerese, menciona-se que, após a crise do 

petróleo sucedida no final dos anos de 1970, a taxa e desemprego de alguns países europeus 

tem se mantido muito elevada durante um período de tempo prolongado. Blanchard e 

Summers (1983). 
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2.3 TEORIA ORTODOXA  

 

 

Ainda que a ortodoxia, em suas origens, tenha baseado suas explicações teóricas na 

denominada Lei de Say, segundo a qual os fatores da oferta determinariam no longo prazo a 

demanda na economia, com o tempo, o discurso tem se sofisticado, através da divisão da 

explicação do funcionamento da economia entre o curto prazo e o longo prazo.  O estudo dos 

fatores que explicam o nível de produto agregado no tempo é o eixo que consegue delimitar 

tanto as diferenças existentes entre a heterodoxia e ortodoxia, como também as diferenças 

dentro da própria ortodoxia. 

A corrente ortodoxa dominante nas últimas décadas foi denominada como Nova 

Síntese Neoclássica (doravante NSN). Nela estão embasadas características de duas correntes: 

a dos novos clássicos e a dos novos keynesianos (GOODFRIEND e KING, 1997, p. 255). 

Dos novos clássicos, a NSN aproveita principalmente a hipótese de expectativas 

racionais e a otimização intertemporal, fazendo uma análise do funcionamento do longo prazo 

da economia e dos fatores que incidem na sua estabilidade. Dos novos keynesianos, a NSN 

admite a existência de concorrência imperfeita como uma realidade, bem como os custos 

relacionados com o ajuste de preços relacionados com o market clearing, mostrando como 

política fiscal e política monetária afetam o produto no curto prazo (LOPREATO, 2013, 

p.63). 

Uma das características essenciais da condução da política macroeconômica na 

atualidade é a preponderância da política monetária. Para os defensores da NSN, o uso da 

política monetária é essencial para obter a estabilidade de preços necessária para o 

crescimento de longo prazo. Goodfriend e King indicam quatro conclusões sobre o papel da 

política monetária:  

 

 

Em primeiro lugar, a política monetária tem efeitos persistentes sobre as variáveis 

reais devido ao ajuste gradual dos preços. Em segundo lugar, há "pouco" trade-off 

de longo prazo entre variáveis reais e nominais. Terceiro, a inflação tem custos 

significativos de bem-estar devido ao seu impacto distorcivo no desempenho 

econômico. Em quarto lugar, na compreensão dos efeitos da política monetária, é 

importante levar em conta a credibilidade da política. (GOODFRIEND;  

KING ,1997, p. 232) 
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Para ajustar os preços, a NSN defende que, através do Sistema de Metas de Inflação 

(SMI), e na presença de salários rígidos, quando o produto estiver abaixo do seu potencial e a 

inflação cair abaixo da meta, o BC deve intervir para reestabelecer o equilíbrio, com uma 

redução da taxa de juros real que aumentará o produto e levará a inflação de volta à meta 

estipulada. Dessa forma, o impacto da variação dos preços seria minimizado, conseguindo 

estabilizá-los através da taxa de juros. Como vemos, a política monetária afeta a DA via 

variação da taxa de juros. Existe, então, um trade off entre inflação (acima/abaixo da meta) e 

taxa de desemprego (abaixo/acima da taxa de desemprego não aceleradora da inflação, 

NAIRU, em inglês) no curto prazo, relação que será evidenciada através da curva de Philips. 

Os objetivos da política monetária são expostos:  

 

 

Assim, a recomendação é que a política monetária estabilize a trajetória do nível de 

preços para manter a produção em seu potencial. Essa política é "ativista", na 

medida em que a autoridade deve gerenciar a demanda agregada para acomodar 

qualquer distúrbio do lado da oferta à produção. (GOODFRIEND; 

KING,1997, p. 256). 
 

 

 

A credibilidade das ações do BC se torna um fator imprescindível para a consecução 

de seus objetivos. Essa credibilidade é conseguida por parte da autoridade monetária quando é 

consistente no tempo com o objetivo de meta de inflação e não realiza de forma inesperada 

política discricionária, sendo, por isso, essencial a existência de uma regra como o SMI. Para 

conseguir isolar a política monetária do resto de políticas do governo (fiscal, cambial, entre 

outras), é considerada necessária a existência de um BC independente, que não seja 

influenciado pelos objetivos de curto prazo dos governantes.  

A longo prazo, a hipótese de neutralidade da moeda torna a política monetária 

ineficaz, ao não conseguir afetar variáveis reais. A política monetária, assim, afeta os preços 

no longo prazo, quando a economia atingir a NAIRU. 

O modelo de 3 equações (IS/PC/MR) adaptado para uma economia aberta com o 

modelo AD/BT/ERU tem sido usado como marco teórico pela NSN e exibe claramente como 

funciona a economia no curto prazo e a dinâmica até o longo prazo7. Nesse modelo, seguindo 

                                                             
7 Para compreender bem a dinâmica temporal do modelo é importante definir a nomenclatura usada. O curto 

prazo representa o espaço de tempo no qual não há equilíbrio nem no mercado de trabalho nem no mercado de 

bens, nem na balança comercial. No médio prazo há equilíbrio no mercado de trabalho, no mercado de bens, mas 

não na balança comercial. E no longo prazo há equilíbrio em todos os mercados e na balança comercial (Carlin e 

Soskice, 2015).  
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a tradição de equilíbrio geral, podemos enxergar em que pontos os mercados de trabalho e de 

bens e serviços estarão em equilíbrio. A curva IS representa o equilíbrio no mercado de bens e 

serviços para cada possível combinação de produto e taxas de juros reais. A Curva de Philips 

(PC) representa o equilíbrio no lado da oferta da economia entre taxa de desemprego (ou 

produto) e inflação no curto prazo. Por sua vez, a curva MR representa a forma escolhida pelo 

Banco Central de chegar à meta de inflação através de variações no produto. A função ERU 

mostra a combinação de taxa de câmbio real e produto que mantém o mercado de trabalho em 

equilíbrio e a inflação constante. A AD mostra a combinação de taxa de câmbio real e 

produto, em que o mercado de bens está em equilíbrio e há igualdade entre as taxas de juros 

reais doméstica (r) e internacional (r*). A BT representa o equilíbrio externo, ou seja, as 

combinações de taxa de câmbio real e produto para as quais a balança comercial se equilibra. 

Carlin e Soskice (2015). 

Nesse atual modelo, a PC se conecta com o modelo WS/PS, relacionando emprego 

com produto e a taxa de crescimento dos salários nominais com a inflação. 

O modelo WS/PS mostra o equilíbrio de médio prazo do mercado de trabalho, 

mostrando como se determinam o nível de emprego e o salário real. A função WS representa 

o lado da oferta de trabalho, que determina o nível de emprego de médio prazo. Ela é 

positivamente inclinada, pois aumentos do emprego, ao aumentarem o poder de barganha dos 

assalariados, provocarão aumentos dos salários reais. O tipo de inclinação da PC antes 

mencionada será consequência do tipo de inclinação da WS e da PS. A função que representa 

o processo de formação dos preços, PS, é a função de demanda por trabalho. É horizontal, 

pois substitui a hipótese de produtividade marginal decrescente do trabalho pela de 

produtividade marginal independente dos níveis de emprego e produção. Mostra que a 

empresa forma preços domésticos aplicando certa margem de lucro (mark up)8 sobre custos 

salariais nominais unitários, enquanto os preços dos bens de consumo importados conectarão 

a taxa de câmbio nominal à formação de preços dos bens de consumo. Ressalta-se que a 

interseção de ambas as curvas indicará o salário real e o nível de emprego de equilíbrio de 

médio prazo. Dados a margem média de lucro, a produtividade média do trabalho e o peso 

dos bens importados na cesta de consumo, surge uma relação inversa entre salário real e taxa 

de câmbio real Carlin e Soskice (2015). 

Deslocamentos das funções WS/PS, portanto, variam o emprego e o salário real de 

equilíbrio, pelo que devemos ter em conta quais são os fatores que deslocam ambas. A função 

                                                             
8 Essa margem dependerá das condições de concorrência do mercado. 
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WS é deslocada por aspectos que modificam as condições laborais dos trabalhadores, os quais 

podem ser variações na lei do salário mínimo, nas condições institucionais que afetam as 

negociações salariais (legislação trabalhista), nos benefícios por desemprego, etc. Já a curva 

PS, é deslocada por fatores que afetam os preços, como a produtividade, o mark up e a taxa de 

câmbio real. 

 
 Gráfico 1 - Política fiscal contracionista, ajuste entre o curto e o longo  

prazo. Determinação dos níveis de emprego e salário real de equilíbrio de 

longo prazo no modelo ortodoxo WS-PS e AD-BT-ERU. 

 

        Fonte: Elaboração própria, a partir de Carlin e Soskice  (2015). 

No gráfico acima, vemos o comportamento do mercado de trabalho no médio prazo 

após uma decisão de política fiscal contracionista. Uma queda do gasto público desloca a 

curva AD à esquerda, resultando numa taxa de câmbio real mais depreciada no novo 

equilíbrio. Com a ERU negativamente inclinada também há um crescimento do desemprego 

de equilíbrio. Vemos, então, como um choque de demanda afeta a taxa de desemprego de 

equilíbrio. Ao aumentar o custo dos bens importados, a depreciação da taxa de câmbio real 

desloca a curva PS para baixo, resultando num salário real mais baixo para os trabalhadores. 

No ponto B, a economia está acima da curva BT, o que significa que a economia está com 

superávit comercial9. Como vemos, no ponto B temos inflação constante, mas um 

desequilíbrio externo.  

No longo prazo, ante um desequilíbrio persistente da conta corrente, podem aparecer 

pressões de vários tipos. Em B, com um superavit em transações correntes persistente no 

                                                             
9 Para simplificar vamos supor que o saldo da balança comercial seja igual ao saldo em transações correntes. 
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tempo, é previsível que o passivo externo líquido caia, reduzindo, assim, o endividamento em 

relação aos não-residentes. Dessa forma, pode haver decisões que mudem o portfólio dos 

residentes, em relação à variação do consumo ou do investimento, que farão com que a AD se 

desloque à direita até o ponto inicial A10. 

O mecanismo que diferencia o curto prazo do médio prazo está delineado pelas 

características do mercado de trabalho. O que os economistas ortodoxos defendem é que o 

mercado de trabalho deve funcionar de acordo com a lei da oferta e procura, se reajustando 

via mudanças nos salários reais, em que o equilíbrio se encontrará no ponto onde se 

interceptam a oferta e a demanda de trabalho. Para isso, é exigido que haja flexibilidade de 

salários e preços, assim como que o mercado se equilibre via variações de salários reais.  

Mas, no curto prazo, devido à presença de alguns preços e salários rígidos, o mercado 

não se ajusta imediatamente, criando, assim, uma falha de mercado. Preços e salários são 

considerados rígidos devido ao fato de que são reajustados periodicamente e não de forma 

imediata após qualquer choque. Os salários são fruto de negociações entre empregadores e 

sindicatos, e não consequência do equilíbrio do mercado em concorrência perfeita. Isso, 

segundo os ortodoxos, provoca, primeiro, desemprego adicional, e, segundo, a possibilidade 

de que os salários reais fiquem acima ou abaixo dos salários de equilíbrio em concorrência 

perfeita. Com essas características, o funcionamento do mercado de trabalho tem traços de 

concorrência imperfeita, diferenciando-se do funcionamento do mercado de trabalho em 

concorrência perfeita.  

Por outra parte, os preços também podem sofrer de algum tipo de rigidez, como pode 

ser via contratos implícitos que impedem o reajuste do preço imediato como consequência do 

aumento do custo. Portanto, o mercado de trabalho na realidade se afastaria no curto prazo da 

ideia de ajustes via salários flexíveis.  Essa distinção será primordial no gráfico do modelo, 

que terá a PC com inclinação positiva.  

Essa rigidez de preços e salários leva os autores ortodoxos a aceitarem que fatores da 

demanda também afetem o nível de produto no curto prazo. Dessa forma, mudanças nas 

decisões sobre o consumo e investimento provocariam no curto prazo variações do produto. 

Logo, em maior ou menor grau, a versão correntemente hegemônica da ortodoxia aceita 

                                                             
10 Carlin e Soskice (2015, pág. 408) especifica outras três possíveis causas para que no longo prazo a curva AD 

seja deslocada: 1) também pode ocorrer que melhore a disposição dos mercados financeiros no financiamento, 

reduzindo-se o risco país e portanto a taxa de juros em relação à taxa de juros mundial, deslocando a AD para a 

direita; 2) da mesma forma podem ocorrer pressões políticas internas para elevar o nível de emprego presente, 

elevando o nível de atividade econômica e deslocando a AD à direita; 3) e por último, a expectativa sobre a taxa 

de câmbio apreciada pode incorrer num processo deflacionário, estimulando ao governo a fazer uma polít ica 

fiscal expansiva e assim deslocando a AD à direita. 
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algum grau de intervenção do governo na economia. Assim, aceita-se no curto prazo que o 

governo faça políticas compensatórias com o objetivo de devolver à economia o equilíbrio de 

longo prazo e atingir os objetivos de inflação. Dessa forma, no curto prazo a ortodoxia aceita 

o princípio da demanda efetiva.  

No longo prazo, contudo, os fatores determinantes do produto serão os do lado da 

oferta, assim, os do lado da demanda agregada deixariam de ser efetivos. Nesse caso, será a 

quantidade e a qualidade dos fatores de produção que marcarão a capacidade de produzir de 

uma economia. Os fatores principais da oferta serão o nível de educação da população, que 

permitirá a criação de inovações, a capacidade tecnológica da estrutura produtiva do país, que 

fará com que o país se destaque a nível internacional obtendo vantagens no comércio e, por 

último, o tamanho da população economicamente ativa e do estoque físico de capital do país. 

No médio prazo, preços e salários são considerados flexíveis, ajustando-se à oferta e à 

demanda no mercado de trabalho. Para os ortodoxos, o produto, no longo prazo, não 

responderá ante variações da demanda agregada, pois haverá necessidade de retornar para o 

nível de produto compatível com o equilíbrio da balança comercial.  

Sob a perspectiva convencional, o mecanismo para compreender o funcionamento do 

longo prazo da economia é analisado a partir do funcionamento do mercado de trabalho e de 

suas transformações. No modelo IS/PC/MR, a curva PC tem formato vertical no médio prazo 

em economia fechada, mostrando como variações da IS não podem afetar o produto. Contudo, 

numa economia aberta, variações da IS podem afetar o produto via variação da taxa de 

câmbio real, interferindo no mercado de trabalho e, portanto, deslocando a curva PC de médio 

prazo. 

Se houver, então, no mercado de trabalho um excesso de oferta, por exemplo, o 

mecanismo de ajuste do mercado para eliminar esse excesso será através de uma queda da 

taxa de crescimento dos salários nominais, a qual diminuirá a taxa de inflação. A queda da 

taxa de inflação abaixo da meta ocasionará a intervenção do BC que reduzirá os juros, 

aumentando, assim, o investimento, a demanda agregada, o produto e o emprego. 

Conforme gráfico abaixo, uma política fiscal contracionista no curto prazo deslocaria a curva 

IS para IS (A’, �̅�) e a AD para AD (r=r*)’, com o que o produto se movimentaria para 𝑦0 e a 

inflação cairia para 𝜋0. A economia vai do ponto A para B. Com a inflação abaixo da meta e 

fora da curva MR, o BC espera que, uma vez que a nova taxa de inflação se incorpore aos 

contratos de trabalho, a PC se desloque para PC (𝜋1
𝑒 = 𝜋0). O BC reage esperando situar a 

economia no ponto C, que está na MR. Em C, o produto está acima do equilíbrio, então será 

necessário fazer uma política monetária expansiva, diminuindo a taxa de juros real para r0, de 
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modo a impulsionar o produto no período seguinte. Mas a expectativa do mercado cambial é 

de depreciação, pois a inflação saiu da meta, e o mercado espera pela queda dos juros, de 

modo a depreciar a taxa de câmbio instantaneamente. As variações dos juros e do câmbio só 

afetarão o produto no seguinte período.  

     

 

 

              Gráfico 2 - Dinâmica de ajuste de uma política fiscal contracionista.  

 

       Fonte: Elaboração própria, a pa partida Carlin e Soskice(2015). 

 

No período seguinte, a curva IS, sob efeito dessa depreciação, se desloca para a direita, 

de forma a crescer tanto o investimento quanto as exportações líquidas e impulsionar tanto o 

produto quanto o superavit comercial, colocando a economia no ponto C. Com o produto 

acima do potencial (𝑦1 ) e com depreciação cambial, haverá pressões inflacionárias em 

direção a 𝜋1. A previsão para o BC seria de que nos próximos períodos a inflação retornasse 

gradualmente para o ponto de partida ao longo da curva MR. Para isso, o governo aumentará 

gradualmente a taxa de juros até o nível internacional, apreciando, assim, o câmbio.  

Somente no período seguinte essa medida diminuirá o investimento e reduzirá as 

exportações líquidas, deslocando a IS para IS(A’,�̅�’), levando o produto para o seu nível de 

equilíbrio e a inflação para sua meta.  
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Mas no médio prazo, como vimos, a depreciação cambial inicial reduziu o salário real, 

aumentando o desemprego de equilíbrio e provocando uma queda do produto potencial, de 

modo que chegou ao ponto Z, representando um equilíbrio com inflação constante, com 

superavit comercial, mas com um produto inferior ao de equilíbrio inicial. No novo ponto de 

equilíbrio de médio prazo, a MR tem se deslocado para baixo, MR’, para fazer coincidir o 

novo nível de emprego de equilíbrio com a meta de inflação. A curva de Phillips de longo 

prazo (VPC) também é deslocada para a esquerda, para VPC’. 

No ajuste de longo prazo, no superavit comercial do ponto Z, as pressões citadas no 

gráfico 32 acima aparecerão e deslocarão a curva AD para seu ponto inicial –deslocando 

também a IS, a VPC e a MR para seu ponto inicial. O resultado de todo o processo após uma 

política fiscal contracionista é que o produto retorna ao produto de equilíbrio inicial e há 

equilíbrio externo.  

 Nesse contexto, uma das falhas que podem ser encontradas numa economia após uma 

recessão é o fenômeno denominado como histerese Carlin e Soskice (2015). A histerese se 

caracteriza por variações na IS que podem efetivamente afetar o produto e o emprego de 

equilíbrio no médio prazo. Ou seja, um fenômeno transitório de curto prazo causa um efeito 

permanente11. Dessa forma, existe uma aproximação importante entre heterodoxia e 

ortodoxia, visto que há possibilidade de variações do produto no médio prazo serem causadas 

por variações na demanda agregada12. É importante ressaltar que apenas parte do novo 

consenso aceita essa hipótese (Blanchard e Summers, 1988). 

 Quando uma recessão golpeia com dureza a economia, deixando o desemprego 

efetivo acima do de equilíbrio por muito tempo, os desempregados veem serem esgotadas 

tanto a capacidade quanto a disponibilidade para retornar ao mercado laboral, aumentando, 

dessa forma, a taxa de desemprego de equilíbrio. Tal fenômeno pode ocorrer pelo efeito 

insider-outsider, que consiste em que, por um lado, os trabalhadores que permaneceram 

empregados durante a recessão (os insiders) e que continuaram no seu processo de 

especialização ainda possuem capacidade de negociação salarial. Por outro lado, os que se 

mantiveram desempregados durante a recessão (os outsiders) perderam toda capacidade de 

negociação. Diante disso, os insiders conseguem negociar aumentos dos salários reais em 

benefício próprio, fechando o possível acesso para novos empregados e provocando um 

crescimento da taxa de desemprego de equilíbrio Carlin e Soskice (2015). 

                                                             
11 Para um exemplo de como uma politica fiscal contracionista pode afetar ao produto de longo prazo ver Fatás e 

Summers (2017). 
12 Sob um prisma mais heterodoxo, é possível questionar se faz sentido “naturalizar” taxas efetivas via 
histerese, ao invés de assumi-las desde sempre como não naturais. 
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Outro tipo de histerese mencionado pelos autores seria o referente ao desemprego 

persistente. Quando a taxa de desemprego é maior que a taxa de desemprego de equilíbrio 

durante certo período de tempo, menos capacidade têm os empregados de influenciar no nível 

de salário ao perder parte das habilidades que possuíam. Aumenta-se o desemprego durante 

um longo período de tempo e, simultaneamente, aumentará o desemprego de longa duração, 

gerando um aumento do desemprego de equilíbrio. 

Blanchard e Summers (1983) acrescentaram mais um motivo para a ocorrência de 

histerese. Para eles, quando há um choque adverso que diminui o emprego utilizado, pode-se 

reduzir o estoque de capital utilizado, provocando uma demanda de trabalho inferior no 

período subsequente e mantendo o desemprego elevado no longo prazo. No longo prazo, o 

grau de ociosidade de capital volta a se aproximar de seu nível normal, enquanto o 

desemprego se mantém acima da taxa de equilíbrio passada13.   

 

 

 2.4 TEORIA HETERODOXA  

 

 

As principais ideias de Keynes apareceram em 1936 com a Teoria Geral.  Como as 

altas taxas de desemprego mantidas durante um período longo de tempo não podiam ser 

explicadas pela teoria vigente e o mercado não conseguia reestabelecer o equilíbrio a pleno 

emprego por si só, Keynes deu uma justificativa e uma solução para esse problema.  Desse 

momento em diante, um novo paradigma econômico se desenvolveu. Keynes, tratando de 

explicar o porquê das flutuações da economia, criou uma teoria que desconstruía os princípios 

básicos da economia (neo)clássica, dando ênfase e importância à demanda agregada. 

Dentre as diversas tendências existentes na economia heterodoxa, nesse trabalho 

daremos atenção à pós-keynesiana. Lavoie (2004) enumera quais são as perspectivas comuns 

que os autores dessa corrente têm. Duas são essenciais: o Princípio da Demanda Efetiva 

(PDE) e a consideração do tempo histórico dinâmico. As outras cinco estão presentes de 

forma variada entre as diferentes correntes que há dentro da heterodoxia.  

                                                             
13 Os autores continuam explicando que não acham que seja a acumulação de capital a causa do alto emprego, já 

que é improvável que um choque de oferta antecipado tenha efeito importante sobre a taxa de desemprego de 

equilíbrio (NAIRU).  
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A primeira, o PDE, afirma que a economia é guiada tanto pela demanda quanto pela 

oferta, de modo que a produção se ajusta às necessidades da demanda e de oferta (custos). O 

PDE é aceito pelos autores heterodoxos tanto no curto quanto no longo prazo.  

A segunda é o tempo dinâmico, contraposto ao tempo lógico. O tempo lógico compara 

a situação de equilíbrio entre dois pontos sem considerar o percurso feito. Para os 

heterodoxos, a importância do tempo dinâmico decorre da impossibilidade ou dificuldade de 

desfazer uma decisão tomada no tempo. O percurso feito entre dois pontos de equilíbrio após 

uma decisão resulta importantíssimo, pois influenciará fortemente o resultado final (path 

dependence). O conceito de histerese pode ser recorrente no caso.  O resultado de quedas 

temporárias do nível de investimento de uma economia durante um processo recessivo pode 

originar uma situação de nível de produto permanentemente inferior ao que seria capaz de 

alcançar (caso não tivesse sofrido a recessão) pela queda do estoque de capital. Assim, o 

trajeto do investimento durante a recessão explica o resultado final do produto.   

Dos elementos auxiliares que acompanham aos autores heterodoxos, ressaltamos a 

defesa da rigidez de salários e a importância da redução da incerteza (Lavoie, 2007).  

A manutenção de alguma rigidez de salários é um dos argumentos dos pós-

keynesianos para estabilizar a economia. Eles defendem que, ante uma queda da atividade 

econômica, a rigidez de salários evita quedas adicionais na demanda agregada. Caso se 

permitisse quedas nos salários nominais, haveria a possibilidade de que a consequente queda 

do poder de compra dos trabalhadores diminuísse ainda mais a demanda efetiva.  

O conceito de incerteza utilizado pelos heterodoxos se contrapõe ao de risco 

probabilístico da teoria ortodoxa, no qual há certa capacidade de calcular os eventos futuros. 

Para os heterodoxos, o futuro é imprevisível e não podemos supor que a economia sempre se 

comportará como o fez no passado. O mundo é não-ergódigo, as médias e flutuações do 

passado não se repetem da mesma forma no futuro (DAVIDSON 1988 apud LAVOIE, 2007, 

p.26).   

  

 

 

 

2.4.1 Mercado de Trabalho Heterodoxo  
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A formulação teórica heterodoxa do mercado de trabalho pode ser fundamentada 

segundo o modelo kaleckiano Lavoie (2005). O principal objetivo será demostrar como não é 

necessário diminuir os salários nominais ou reais para aumentar o emprego. O principal 

determinante do emprego será a demanda efetiva e a principal restrição ao emprego será a 

existência de fatores produtivos ociosos.  

A função de demanda agregada heterodoxa em termos reais é  

𝐷𝐴 =
𝑤

𝑝
𝑁 + 𝑎 (1) 

 

Em que 
𝑤

𝑝
 é o montante de salário total, N é o nível de emprego e 

𝑤

𝑝
𝑁 é a massa real de 

salários, que coincide com o consumo dos trabalhadores 𝐶𝑤, pois a propensão marginal a 

consumir dos trabalhadores é suposta igual à unidade, sendo representada pela demanda real 

autônoma14. 

A função de oferta agregada heterodoxa ou função de utilização é  

 

𝑂𝐴 = 𝑞 = 𝑇𝑁 

 
(2) 

Onde 𝑞 representa o produto real e 𝑇 a produtividade média do fator trabalho. Da 

igualdade entre a oferta agregada e a demanda agregada aparece a curva de demanda de 

trabalho efetivo, que representa as combinações de níveis de emprego e salário real para as 

quais o mercado de trabalho está em equilíbrio. 

𝑇𝑁 =
𝑤

𝑝
𝑁 + 𝑎  

 
(3) 

Isolando 𝑁, obtemos a curva de demanda por trabalho efetivo: 

𝑁𝐷 =
𝑎

𝑇 −
𝑤
𝑝

 (4) 

 

Ao longo da curva de demanda por trabalho efetivo, o mercado de bens está em 

equilíbrio e a poupança se iguala com o investimento. Como podemos ver no gráfico a seguir, 

o salário real não pode ser superior a 𝑇, senão as empresas incorreriam em perdas contínuas e 

                                                             
14 No modelo kaleckiano apresentado por Lavoie a demanda real autônoma 𝑎 é composta pelo investimento (aI), 

que depende das expectativas de longo prazo dos empresários e dos juros, e pelo consumo dos capitalistas (ack), 

que depende dos lucros passados e das expectativas. Adicionaremos ao modelo o gasto público com bens finais 

ag, de modo que: 𝑎 = 𝑎𝐼 + 𝑎𝑐𝑘 + 𝑎𝑔. 
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a demanda por trabalho seria negativa. A curva 𝑁𝐷 é deslocada por variações na demanda 

autônoma e por variações na produtividade. Variações no salário real provocarão movimentos 

ao longo da curva. Ressalta-se que a curva de demanda por trabalho sempre terá inclinação 

positiva (ao contrário da neoclássica). É assintótica à reta 𝑇, que representa a produtividade 

por trabalhador. Nesse contexto, melhoras da produtividade precisam ser acompanhadas por 

aumentos no salário real para não diminuir a demanda por trabalho. 

A curva NS representa a oferta de trabalho, sendo tratada como uma reta vertical15. 

Esta é igual ao nível de emprego compatível com o pleno emprego. O ponto de interseção 

entre ambas as curvas ND e NS representa esse nível de pleno emprego.  

Há diferenças claras em relação ao mercado de trabalho ortodoxo. Desde uma 

perspectiva macroeconômica, o aumento do salário real incrementa a demanda agregada, e 

esta aumenta o nível de emprego. Contudo, para o lado ortodoxo, o incremento do salário real 

resultante de um aumento no poder de barganha dos trabalhadores diminui a oferta agregada 

através do aumento de custos, reduzindo o produto e o nível de emprego de equilíbrio. Assim, 

justifica-se, por parte dos heterodoxos, a necessidade de haver rigidez nos salários para 

estabilizar a demanda agregada. 

O efeito de uma política fiscal contracionista no mercado de trabalho pode ser 

representado, como no gráfico abaixo, por uma variação de 𝑎1 para 𝑎2, deslocando a curva ND 

para a esquerda. Ao salário real (w/p)1 anterior à implementação da política, os produtores 

diminuirão a produção, reduzindo o emprego de N1 para N2. Como vemos, no modelo 

heterodoxo (simplificado) uma política fiscal contracionista provoca uma queda da produção 

e do emprego. 

             

 

 Gráfico 3 - Política fiscal contracionista no modelo kaleckiano de mercado        

de       trabalho. 

                                                             
15 Lavoie (2005, pág. 105; e 2014, pág. 320) apresenta hipóteses mais sofisticadas sobre a curva de oferta de 

trabalho, que podem gerar equilíbrios múltiplos, mas onde o componente autônomo da demanda ainda pode 

gerar um nível mais alto de emprego. A oferta de trabalho dependerá das preferências dos trabalhadores ante 

variações nos salários reais, do nível de renda associado ao padrão de vida padronizado, entre outros aspectos. 

As conclusões dessas hipóteses ainda mantêm que o Estado deve intervir para manter os salários reais elevados 

(lei do salário mínimo, maior força sindical, etc.) e, assim, manter o padrão de vida dos trabalhadores.  
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                                         Fonte: Elaboração própria inspirada por Lavoie (2014). 

 

A rigidez do mercado é um mecanismo para não gerar mais desemprego. Se 

escolhêssemos flexibilizar o mercado de trabalho, poderíamos obter um resultado oposto ao 

previsto. Com salários flexíveis a situação pioraria, pois o emprego ficaria à esquerda de N2. 

A flexibilidade de salários reduz o consumo privado, reduzindo a DA e aumentando ainda 

mais o desemprego, caindo, assim, o poder de barganha dos trabalhadores. Provoca-se, desse 

modo, uma queda adicional do salário nominal, que pode virar um círculo vicioso, mostrando 

que o equilíbrio do mercado de trabalho seria um equilíbrio instável.  

A lógica em Keynes (1986) é a seguinte: ao se reduzir os salários nominais, caem os 

preços, em menor proporção que os salários, o que provocará uma redistribuição da renda de 

trabalhadores para empresários. Como estes detêm uma menor propensão marginal a 

consumir, a propensão marginal a consumir da economia total cairá, reduzindo a demanda, o 

produto e o emprego. Para os heterodoxos, o trabalho não pode ser considerado uma 

mercadoria comum, pois uma queda no preço do trabalho provocaria quedas na demanda do 

próprio trabalho. A rigidez de salários permite no curto prazo a estabilidade de preços 

evitando, então, maiores flutuações no emprego (KEYNES 1986, p. 257). 

Os resultados apresentados sobre o mercado de trabalho heterodoxo podem permitir 

algumas ressalvas. Assim, supondo uma economia aberta (o que seria mais lógico), o mercado 

de trabalho pode funcionar do modo ortodoxo sob algumas hipóteses, e isso dependerá do tipo 

de cada economia. Se a importância relativa das exportações líquidas é alta, pode acontecer 

que aumentos dos salários reais apreciem a taxa de câmbio real, gerando perda de 

competitividade econômica e provocando uma queda do produto e do emprego16. A essas 

economias podemos chamar profit-led. Dito de outra forma, uma queda dos salários reais 

                                                             
16 O crescimento dos salários reais também pode provocar uma queda na taxa de lucros e, por conseguinte, do 

investimento, caindo assim a produção e emprego, representando uma situação profit-led. 
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numa economia profit-led provocaria um ganho de competitividade, aumentando o produto e 

o emprego, como ocorre no modelo ortodoxo. Por outro lado, para economias nas quais o 

setor exportador é relativamente pouco importante, o crescimento dos salários reais aumenta a 

procura interna, aumentando o produto e, dessa forma, aumentando o emprego. Estas 

economias são denominadas wage-led. 

Na pesquisa realizada por (GALANIS 2012 apud LAVOIE 2014, p. 376) mostra-se 

que, dos países analisados, o aumento da participação dos lucros na renda nacional provoca 

uma queda da procura interna, ou seja, desde o ponto de vista contrário, um aumento da 

participação dos salários na renda nacional incrementa a procura interna. Os resultados 

diferem entre países quando incluímos as exportações líquidas e se justificam, como 

comentamos anteriormente, pelo fato de que a elasticidade-renda das importações poderia 

deteriorar a balança comercial caso houvesse crescimento dos salários reais17. Os resultados 

também se explicam porque aumentos dos salários sem aumento dos preços dos produtos 

exportados provoca uma queda da margem de lucro dos capitalistas, perdendo 

competitividade das exportações e restringindo o crescimento econômico pelo lado da 

demanda (OREIRO 2015,  p. 32).  

  

 

2.4.2 Economia Aberta Heterodoxa 

 

 

 Por falta de adequação do modelo ortodoxo IS/PC/MR para uma perspectiva 

heterodoxa, trataremos o modelo de economia aberta IS/LM/BP de Mundell-Fleming usual, 

com alguma modificação em relação à taxa de juros, e a curva LM, para avaliar a eficácia da 

política fiscal.  

No modelo IS/LM/BP com taxa de câmbio flexível desde uma perspectiva heterodoxa 

(LAVOIE, 2014, pág. 463), a curva LM, que representa o equilíbrio no mercado monetário, é 

uma linha horizontal, já que a taxa de juros fixada pelo BC e o spread são exógenos. A curva 

BP representa o equilíbrio no setor externo da economia e tem inclinação positiva pela 

mobilidade imperfeita de capitais. Já a curva IS representa o equilíbrio no mercado de bens. 

  

                                                             
17 Diversas pesquisas, como as de Tomio (2010) e de Bruno (2003), encaixam o Brasil como wage-led tanto em 

economia aberta como fechada. Para Gala (2012), o Brasil seria wage-led para a demanda interna e profit-led 

quando consideradas as exportações. Para Oreiro (2013), o Brasil seria profit-led. Em relação à Espanha, 

Naastepad e Storm (2006) chegaram à conclusão de que apresenta comportamento wage-led. 
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 Gráfico 4: Política fiscal contracionista com taxa de câmbio flexível numa            

interpretação heterodoxa do modelo Mundell-Fleming 

 
             Fonte: Elaboração própria a partir de Lavoie (2014). 

 

Uma política fiscal contracionista, por exemplo, uma queda do gasto público, desloca 

a curva IS0 para a esquerda até IS1 (como no gráfico anterior). Com a taxa de juros constante, 

no ponto 1 estamos em equilíbrio interno (interseção IS x LM) e desequilíbrio externo 

(equilíbrio IS x LM fora da BP). Como a economia está acima da BP haverá um superavit 

externo, o que provocará uma apreciação do câmbio. Com câmbio flexível, a apreciação 

(supondo obedecida a condição de Marshall-Lerner)18 provocará aumento das importações e 

diminuição das exportações, deslocando a curva BP para a esquerda até BP2, e a curva IS 

também para a esquerda novamente, até IS2. O resultado final de uma política fiscal 

contracionista será de queda do produto, de q0 a q2, e manutenção da taxa de juros no nível 

estabelecido pelo BC. Na visão ortodoxa, a política fiscal seria ineficaz (mobilidade perfeita 

de capitais) ou fracamente eficaz (mobilidade alta), pois a queda do gasto público geraria 

pressão baixista na taxa de juros, provocando o efeito crowding out às avessas (aumentando o 

investimento) e depreciação da moeda doméstica, de forma a aumentar as exportações 

líquidas, compensando total ou parcialmente o efeito da política fiscal contracionista. 

Até agora, analisamos o comportamento do mercado no curto prazo, mas como deve 

operar a economia para se equilibrar no longo prazo ante quedas do produto? O mercado 

consegue se ajustar automaticamente para a obtenção de uma alocação ótima?  No longo 

prazo, o mecanismo de ajuste ortodoxo mediante a queda dos salários nominais poderia 

                                                             
18 A condição de Marshall-Lerner supõe que, para que uma desvalorização do câmbio tenha impacto positivo na 

balança comercial, a soma das elasticidades-preços das importações e exportações será maior que um em valor 

absoluto. Assim, se a elasticidade-preço dos bens exportados é alta, o incremento da demanda será 

proporcionalmente maior que a queda dos preços e o total da receita por exportação aumentará o SBC. Da 

mesma forma, para uma alta elasticidade-preço dos bens importados, a queda da demanda por importações será 

proporcionalmente maior que o aumento dos preços importados, reduzindo-se, assim, as exportações líquidas, e, 

portanto, a DA. O oposto acontece para a valorização cambial. 
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diminuir os custos de produção, pressionando a inflação para baixo e incentivando os 

empresários a produzir mais com mais emprego, ou seja, a queda de salários estimularia a 

oferta agregada. Porém, segundo a lógica keynesiana, a queda nos salários nominais 

provocaria uma queda na capacidade de compra dos trabalhadores, podendo aumentar ainda 

mais o desequilíbrio. Uma alternativa heterodoxa para não baixar os salários nominais seria 

utilizar uma política monetária expansionista ou desvalorização cambial, no caso de queda do 

produto, para, assim, estimular o investimento ou as exportações e reestabelecer o equilíbrio 

macroeconômico.  Portanto, rigidez de salários nominais e política econômica ativa seriam a 

fórmula mais correta para manter os níveis de DA e emprego.  

A crítica heterodoxa ao reestabelecimento do equilíbrio após um choque econômico 

viria da concepção distinta que a NSN faz ao intervir na economia através do sistema de 

metas de inflação. A queda do produto abaixo do produto de equilíbrio, num contexto de 

aceitação de salários rígidos, provoca uma queda da inflação abaixo da meta. Quando isso 

acontece, o BC intervém baixando juros para aumentar o produto (segundo a formação da sua 

curva de reação) e, assim, levar a inflação para sua meta.19 De maneira intrínseca, a 

formulação dessa teoria baseada em expectativas racionais e contratos indexados sustenta que 

toda variação de inflação será persistente se a causa vem do lado da demanda ou será 

temporária se é provocada pelo lado da oferta. Summa (2011, p.158) expõe a fundamentação 

teórica da NSN desde uma Curva de Phillips aceleracionista, cujas hipóteses são: a inércia 

inflacionária é plena (α = 1), os choques de demanda afetam a inflação, o produto potencial é 

exógeno, e os choques de oferta têm média zero. Se forem cumpridas todas as hipóteses 

mencionadas, então o núcleo da inflação de longo prazo será de demanda.  

A heterodoxia acredita que a inflação pode vir tanto de choques de oferta20 quanto de 

demanda no curto prazo. Mas a hipótese de inflação de demanda se dá quando a economia 

está no seu nível de pleno emprego21, pois, com isso, qualquer incremento da demanda 

agregada pressionaria os preços para cima. Porém, a situação de pleno emprego é um fato 

                                                             
19 Situação contrária aconteceria com um aumento do produto acima do produto de equilíbrio. 
20 Davidson (2011, p. 167) argumenta que existem 4 possíveis causas de inflação: a primeira vem dos retornos 

decrescentes. Numa situação de expansão econômica e baixo desemprego, a contribuição da mão de obra e 

capital pode não ser eficiente ao se contratar trabalhadores menos qualificados e usar equipamentos obsoletos, 

diminuindo a produtividade e incrementando os custos marginais no curto prazo. A segunda causa seria a 

inflação de lucros. Quando os empresários têm certo poder no mercado, podem aumentar a margem de preços 

em relação aos custos, provocando inflação. A terceira causa surgiria pela inflação salarial, pois se o crescimento 

dos salários supera o crescimento da produtividade haverá crescimento da inflação. Por último, temos a inflação 

importada. Numa economia aberta com um elevado grau de abertura, o crescimento dos preços externos ou a 

desvalorização do câmbio aumentará a taxa de inflação interna.  
21 Talvez essa hipótese seja demasiado rigorosa, pois podem ocorrer situações com pressões inflacionárias em 

determinados setores ainda distantes do pleno emprego (Keynes, 1936, cap. 21). Mas o fato é que, quão mais 

próximos do pleno emprego maiores serão as pressões sobre a inflação. 
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anormal nas economias capitalistas, já que a insuficiência de demanda efetiva é a conduta 

comum do sistema. Dessa forma, a inflação será predominantemente do lado da oferta e, 

portanto, a intervenção do BC através do SMI pode não fazer sentido. Se o instrumento 

utilizado pelo BC é a taxa de juros, com o intuito de diminuir a inflação de “demanda”, um 

aumento da taxa de juros provocará de fato uma queda no produto. 

 O problema aqui apresentado é que, ante choques inflacionários temporários (e é 

importante ressaltar a palavra “temporários’) de oferta ou de demanda, não há sentido em 

promover uma elevação do desemprego para conter a inflação se esta se reajustará sozinha. O 

objetivo de diminuição da inflação de oferta é atingível com o instrumento utilizado, mas os 

custos, em termos de desemprego, podem ser extremamente elevados. Summa (2014 

argumenta que o coeficiente inercial da curva de Phillips é inferior a um (α < 1), indicando 

que há persistência na inflação, mas que esta é parcial. Dessa forma, a inflação depende de 

fatores de oferta.   

Por sua vez, (FRENKEL, 2008, p. 99) expõe o conflito de interesses que há no SMI 

quanto aos objetivos de inflação, emprego e taxa de câmbio. O primeiro conflito consiste em 

que, se o SMI se sustenta em base da credibilidade que o BC consegue transmitir no sucesso 

de obter uma inflação próxima da meta, e só dispõe de um instrumento para atingir a taxa de 

juros, que é seu objetivo, então, caso a inflação se afaste da meta, o BC terá um conflito entre 

reestabelecer a meta via incremento da taxa de juros ou interferir no nível de emprego. 

Certamente, se buscar manter a credibilidade, penalizará o emprego. O segundo conflito 

reside entre o SMI e a taxa de câmbio. Num sistema de câmbio flexível e livre mobilidade de 

capitais, a busca de um objetivo de inflação e de taxa de câmbio incompatíveis entre si 

provoca que a taxa de juros necessária para manter o câmbio desejado se afaste da taxa de 

juros necessária para a meta de inflação, perdendo o BC a credibilidade na consecução da sua 

meta de inflação22. 

Nesse viés, (CARVALHO, 1994, p. 53) critica a possibilidade de traçar regras 

apriorísticas ao colocar no centro do problema da economia capitalista o surgimento de 

incertezas. A incerteza, desde a perpectiva keynesiana, é um dos principais motivos da 

insuficiência da demanda efetiva. Ante uma expectativa de futuro incerto, aumenta a demanda 

por moeda, como forma de reserva de valor, diminuindo o fluxo circular de renda, e 

reduzindo-se, assim, o investimento e o ritmo de acumulação de capital. Disto surge a não-

                                                             
22 Também o autor, da mesma forma que Lavoie (2014), critica a suposição teórica da ortodoxia de que a taxa de 

câmbio encontra seu nível de equilíbrio através das forças de mercado (e por isso não representa nenhum 

objetivo). Critica ainda a aceitação da paridade do poder de compra (PPC) e da paridade descoberta de juros 

(UIP), pois estas careceriam de evidência empírica.  
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neutralidade da moeda. Com expectativas incertas, os agentes reelaboram seus planos de 

consumo e investimento para baixo, impactando o produto real. 

 A não-neutralidade da moeda no longo prazo representa outra das discordâncias 

fundamentais entre heterodoxia e ortodoxia. Se variações na taxa de juros impactam no 

investimento afetando a DA, em uma perspectiva heterodoxa a variação da DA modificará o 

grau de utilização da capacidade produtiva, que se considera uma variável real que afeta o 

longo prazo. 

Se o SMI torna rígida a política monetária, fundamentar a política monetária num SMI 

com um objetivo estabelecido a priori dificulta a possibilidade de fazer política discricionária 

ante quedas da demanda efetiva. Logo, a flexibilidade da política monetária resultaria um bom 

instrumento para impulsionar a DA em momentos de ociosidade de fatores.  

Sintetizando, a existência de regras rígidas cria incertezas e estas podem gerar 

insuficiência de demanda efetiva. Para alguns heterodoxos, a capacidade de amoldar a política 

monetária a cada situação pode ser o modo mais eficaz de administrar a DA, rejeitando, então, 

o sistema de metas e questionando seu mecanismo de restauração do equilíbrio do produto 

para o nível tendencial23. 

Como vemos, as diferenças entre a heterodoxia e a ortodoxia quanto ao tratamento da 

política monetária e o SMI são substanciais. Os objetivos da política monetária heterodoxa 

abrangem muito mais do que estabilizar a taxa de inflação, incluindo também influenciar o 

produto e o emprego (Libânio, 2004)24. 

Além disso, a principal controvérsia entre a economia heterodoxa e a ortodoxa está na 

aceitação do PDE. Para os autores heterodoxos, a economia é guiada tanto pela demanda 

quanto pela oferta. Nesse contexto, Keynes veio criticar a Lei de Say, que criava uma relação 

causal da oferta para a demanda. Em mercados com concorrência perfeita, como nos supostos 

neoclássicos, a produção criada sempre estaria em equilíbrio com a demanda porque o 

mecanismo de ajuste via preços e salários não permitiria um desajuste que deixasse o produto 

e emprego fora do equilíbrio. Mas, como percebido por Keynes na época, a condição normal 

das economias capitalistas é funcionar com ociosidade dos fatores de produção, ou seja, com 

insuficiência de demanda efetiva, atingindo um produto abaixo do seu potencial e provocando 

desemprego. Para resolver esse desequilíbrio, seria necessária a intervenção do governo, 

através de fatores da demanda, para aumentar o produto e, assim, diminuir o desemprego.  

                                                             
23 O próprio conceito e cálculo do produto potencial é objeto da crítica heterodoxa. Para uma crítica ao conceito 

de produto tendencial (potencial) ver o capítulo 3. 
24 Embora o foco desse trabalho seja a política fiscal, suas profundas conexões com a política monetária nos 

obrigam a dedicar a essa última um espaço significativo. 
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Cabe destacar que a demanda agregada pode ser separada entre consumo e 

investimento. Keynes enfatiza que, das duas variáveis, o investimento representa o eixo 

fundamental onde se assenta o funcionamento cíclico das economias capitalistas. O 

investimento depende de dois fatores, a taxa de juros e as expectativas de lucros dos 

capitalistas. Serão as expectativas o componente principal que o capitalista considerará na 

hora de tomar a decisão de investir, porque se a estimativa do retorno do investimento for 

maior que o retorno de uma aplicação financeira à taxa de juros vigente, o capitalista decidirá 

investir. Portanto, as expectativas são a principal variável com capacidade de gerar emprego. 

Se o capitalista não investir por causa de expectativas pouco favoráveis, provocará um 

impacto negativo no ciclo econômico, diminuindo a produção e, consequentemente, a renda. 

A decisão de manter dinheiro (não investir) líquido foi denominada por Keynes como 

preferência pela liquidez, em que o capitalista, por aversão ao risco, escolhe manter seus 

ativos na sua forma mais líquida. Quanto a esse dilema sobre investir ou não, Keynes enfatiza 

que a política fiscal, através do investimento público, tem o papel fundamental de amortecer o 

ciclo econômico.  

Kalecki (1977) argumenta que o PDE é uma determinação unilateral das receitas pelo 

gasto, quer dizer, a única decisão autônoma que existe nos agentes econômicos é a de gastar. 

O capitalista tem a capacidade de escolher quanto gastar em cada momento do tempo em 

função da sua renda, riqueza e/ou acesso ao crédito, mas não a de escolher quanto ganhar. 

Logo, com essa lógica, não poderia ocorrer que a produção viesse primeiro que a demanda, e 

sim o contrário. Um empresário tem o poder de decidir quanto gastar ou investir e essa 

decisão terá uma repercussão na lucratividade dele e da economia como um todo. 

 De fato, esta frase ilustraria muito bem o argumento citado por Possas (1999) - “Os 

capitalistas ganham o que gastam e os trabalhadores gastam o que ganham” a (KALDOR, 

1974 apud LAVOIE, p. 94, 2005). 

A relação causal do gasto para a renda é exposta por Kalecki no seu modelo simples. 

Numa economia fechada e sem governo, se dá a igualdade contábil da renda pelo lado da 

despesas  

𝑌 = 𝐶𝑊 + 𝐶𝐾 + 𝐼 (5) 

 

Onde Y seria a renda ou o produto, Cw seria o consumo dos trabalhadores, CK seria o 

consumo dos capitalistas e I seria o investimento.   CW representaria uma variável induzida, ou 

seja, que depende do nível de atividade atual, e o I e Ck seriam variáveis autônomas que não 

dependeriam da renda atual. O I, aqui exógeno, dependeria da variação da taxa de lucro das 
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empresas e das taxas de juros25, e o Ck dependeria dos lucros do período anterior. O produto 

pode também ser interpretado pelo lado das rendas. Assim, Y = P + W 

Em que Y seria o produto, P os lucros e W a massa de salários. 

Igualando as duas identidades, obtemos: 

CW + CK + I = P + W 

 

(7) 

Se assumirmos que a propensão marginal a consumir dos assalariados é 1, isto é, que 

os trabalhadores gastam todo seu salário em consumo, então  𝐶𝑊 = 𝑊  ficando, então  

P = I + CK  (8) 

  

Resulta-se que os próprios benefícios dos capitalistas numa economia fechada e sem 

governo vão depender inteiramente das decisões de consumo e investimento feitas por eles 

mesmos, como anunciado acima.  

Avançando na explicação do PDE elaborado por Keynes e Kalecki, Possas (1999) 

salienta o PDE em que os gastos autônomos são determinantes da renda e do emprego e não 

determinados por estes. Mas ele acrescenta a análise através da determinação da poupança 

pelo investimento.  Desde a perspectiva ortodoxa, na sua ênfase de chegar no equilíbrio do 

mercado de bens, associa-se a igualdade entre as duas variáveis, assim,  I = S, mas com uma 

causalidade diferente à outorgada pelos heterodoxos. Para os ortodoxos, o que se quer investir 

por parte dos capitalistas deve ser igual à poupança dos próprios capitalistas,26 ou seja, as duas 

variáveis estão entrelaçadas. A causalidade vai da poupança para o investimento, o 

incremento da poupança diminui a taxa de juros e isso estimula o investimento.   

Para Possas, fica muito claro que a poupança é uma variável residual, determinada por outra 

variável, o investimento. Considerando-se que poupança é a renda não consumida, se o 

investimento determina a renda, então o investimento gera poupança. Funciona dessa forma: 

inicialmente, acontece a decisão de investir, financiado via crédito27, gerando via 

multiplicador28 um aumento de renda; posteriormente, dessa renda, o indivíduo decide quanto 

consumir. Portanto, o resíduo da renda gerada será a quantidade poupada.  Vemos também 

nessa lógica argumentativa como não é possível chegar em nenhum equilíbrio entre 

                                                             
25 Em Kalecki os investimentos também dependem dos lucros retidos e do progresso técnico. 
26 Aqui estamos simplificando e supondo que o consumo dos trabalhadores é igual ao salário destes, quer dizer, a 

propensão marginal a consumir dos trabalhadores é igual a 1, por isso inexiste na igualdade. 
27 Segundo Possas (1999), o crédito é um estoque criado do nada pelo sistema bancário e que precede 

logicamente aos investimentos. 
28 A definição do que é o multiplicador está no item de política fiscal heterodoxa. 
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investimento e poupança, pois ao serem contabilmente iguais não haverá nunca 

desequilíbrios.  

No modelo simples kaleckiano, a variável fundamental que explica o funcionamento 

de uma economia capitalista será investimento e os efeitos por este provocados (Possas, 

1999). 

No modelo kaleckiano generalizado com governo, setor externo e poupança dos 

trabalhadores, outras variáveis participam na geração dos lucros:  

𝑃 =⃖  (𝐶𝑊 − 𝑊) + 𝐶𝐾 + 𝐼 + (𝐺 − 𝑇) + (𝑋 − 𝑀)  ( 9) 

 

Onde (𝐺 − 𝑇) representa o resultado orçamentário,  (𝑋 − 𝑀)  a balança comercial e 

de serviços e (𝐶𝑊 − 𝑊)  a poupança dos trabalhadores. Se o governo incorrer em déficit e 

todo o resto permanecer constante, os capitalistas aumentarão o seu lucro. A política fiscal 

expansiva geradora de déficits orçamentários aumenta os lucros empresariais29, elevando o 

emprego e a renda. 

  Quer dizer, ao contrário do argumento ortodoxo do efeito crowding out total no longo 

prazo30, a política fiscal afeta positivamente a demanda agregada, pois a taxa de juros, ao 

depender da taxa de referência do BC e de um spread exógeno, não se elevaria e não 

desestimularia o investimento privado.  

 

 

2.5 POLÍTICA FISCAL 

 

 

O debate sobre uma política fiscal ativa ou passiva tem sido recorrente nos últimos 70 

anos, envolvendo um choque contínuo entre duas visões amplas, ortodoxia e heterodoxia, que 

divergem em aspectos fundamentais sobre a condução da política econômica.  

  Mas o que é a política fiscal? Definimos a política fiscal como o conjunto de decisões 

que os governantes tomam de maneira discricionária ou não, em relação à arrecadação de 

receitas e à realização de despesas, com a finalidade de manter a estabilidade econômica e 

                                                             
29 E, em decorrência, também os investimentos privados. 
30 O efeito crowding out expõe que políticas fiscais expansivas não têm efeito na demanda agregada, já que o 

aumento dos gastos públicos aumentará o deficit orçamentário e o financiamento destes absorverá parte dos 

recursos financeiros de que precisa o setor privado, elevando a taxa de juros, prejudicando os investimentos 

privados. No último item do capítulo, analisaremos mais especificamente a crítica heterodoxa ao efeito crowding 

out. 
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promover ajustamentos tanto na distribuição de renda quanto na alocação de recursos de 

modo a influenciar a vida das pessoas (MUSGRAVE apud REZENDE, 2001). 

 Essa discricionariedade por parte do governo é consequência da existência de “falhas 

no mercado”31. O mercado é entendido como ente que regula as decisões dos agentes 

econômicos, mas que, devido à complexidade dessas relações, por vezes envolve falhas que 

interferem no bem-estar da sociedade. Para amenizar essas falhas, que podem ser de curto e 

de longo prazo, o governo intervém na economia também através da política fiscal.  

Os governos, além de influenciarem a atividade econômica compensando as falhas do 

mercado, em maior ou menor grau, proporcionam bens e serviços, como saúde, educação, 

defesa, segurança, moradia, entre outros. O instrumento que lhes permite organizar as receitas 

às quais se destinarão os recursos que financiarão seus gastos será o orçamento público. Há 

vários mecanismos para poder financiar o gasto, mediante impostos, endividamento ou 

gerando inflação. 

 Mas, atualmente, com a configuração de Bancos Centrais mais independentes, 

encarregados da estabilidade de preços através da política monetária, os governos têm sua 

capacidade de influenciar a economia mais limitada à política fiscal (Carlin e Soskice, 2015). 

Sendo assim, vamos ver quais são as posturas sobre política fiscal da ortodoxia e heterodoxia.  

  

 

2.5.1 Política Fiscal Ortodoxa 

 

 

O debate acadêmico dentro da ortodoxia ocorre desde os anos de 1970, havendo 

confronto entre política de regras ou discricionária. Com a argumentação teórica das 

expectativas racionais32 dos agentes e a capacidade destes de mudar seu comportamento ante 

mudanças repentinas na política econômica, as políticas discricionárias não seriam efetivas. 

Para manter a credibilidade dos agentes e não criar instabilidades, deve haver consistência 

temporal entre a meta e o anúncio. Assim, a política baseada num regime de regras permitiria 

aos agentes compreender os caminhos por onde a economia vai evoluir no futuro e, a partir 

daí, tomarem as decisões (KYDLAND; PRESCOTT, 1994 apud LOPREATO, 2006, p. 5)  

Nas economias modernas, em que a tendência teórica que prevalece é a NSN, vem 

sendo profundamente implementada a ideia de que o papel da política fiscal é de dar suporte à 

                                                             
31 Para entender melhor as falhas do mercado, ver Giambiagi (2011). 
32 A hipótese sobre expectativas racionais foi aplicada por Robert Lucas em 1972. 
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política monetária (Blanchard, 2010). Ou seja, a PF tem um papel importante na condução da 

política econômica, mas secundário. Como Carlin e Soskice (2015) indicam, a política fiscal 

pode ser relevante em distintas ocasiões, com destaque para o cenário no qual a economia não 

reage à política monetária expansiva no seu limite inferior, ou seja, a taxa de juros nominal é 

igual a zero e o produto não se expande, sendo necessário, então, que outro mecanismo de 

política econômica como a PF entre em ação para reativar a economia. Outra característica 

relevante de porque a PF deve ser considerada importante vem da relevância dos 

estabilizadores automáticos33 como mecanismo de amortecer choques.  

Quando contingente à política monetária, a política fiscal tem a atribuição de garantir 

que a política monetária (PM) seja efetiva. Os objetivos desta se baseiam, na maioria dos 

Bancos Centrais, num sistema de metas de inflação. Assim, a política fiscal deixaria de ter 

capacidade discricionária e afetaria a economia via de regras, tendo um papel bastante 

limitado. Mais recentemente, têm aparecido dentro da própria NSN autores questionando esse 

papel secundário da política fiscal. Blanchard (2010) ressalta a necessidade de utilizar os 

mecanismos fiscais uma vez que a política monetária haja alcançado o seu limite com o Zero  

Lower Bound (ZLB)34 e uma vez percebido que com uma recessão tão longa haveria tempo 

suficiente para que o impulso fiscal tivesse um impacto positivo. Auerbach (2017) também 

destaca a necessidade de voltar a usar a política fiscal como consequência da profunda 

recessão experimentada após 2008. 

Como já apresentado no item anterior, a finalidade da política fiscal está projetada 

para a sustentabilidade das contas públicas. Havendo disciplina fiscal, normalmente regulada 

por uma regra de deficit35, se estaria mandando uma mensagem de confiança para os 

                                                             
33 Os estabilizadores são políticas que estimulam ou deprimem a economia quando varia o ciclo econômico sem 

necessidade de mudanças de política discricionária. Por exemplo, o imposto sobre a renda cai automaticamente, 

reduzindo a arrecadação, quando a economia entra em recessão. Sem nenhuma mudança nas leis impositivas, os 

indivíduos e as empresas pagam menos impostos quando a economia entra em recessão. Outro estabilizador seria 

o seguro desemprego, aumentando o pagamento da transferência quando a economia entra em recessão. 

(Mankiw, 2016) 
34 O ZLB representa uma situação onde as taxas nominais de juros estão muito próximas de zero ou em zero e a 
política monetária expansiva não é capaz de estimular a economia. 
35 Na União Europeia seria o Pacto de Estabilidade e Crescimento (1997), que instaura como objetivo 

macroeconômico um deficit público inferior a 3% e de dívida pública não superior a 60% do PIB. A nível 

nacional na Espanha também foi aprovada a Lei 2/2012 do 27 de abril, Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 

y Sosteniblidad Financiera que estabelece que as administrações públicas não podem incorrer em deficit 

estrutural (salvo algumas especificidades) e limita a variação do gasto público a uma taxa de referência do 

crescimento do PIB de médio prazo. No Brasil existem duas leis superpostas. A Lei Complementar nº 101, de 4 

de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) impõe limites aos gastos e ao endividamento e marca a meta 

fiscal a ser obtida. A Emenda Constitucional 55/2016 (“PEC do teto dos Gastos Públicos”) limita o crescimento 

das despesas primárias ao crescimento da inflação durante 20 anos.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
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mercados, que acreditariam que há compromisso com a sustentabilidade e que, dessa forma, 

não haveria instabilidades dessa origem. 

 Segundo Blanchard (2004). sob certas especificidades como alta relação dívida/PIB, 

dívida em moeda estrangeira alta e grande aversão ao risco por parte dos investidores, um 

governo que realize política monetária convencional pode provocar um processo de 

endividamento insustentável. Uma elevada taxa de juros pode originar um forte crescimento 

da relação dívida/PIB; se há uma grande aversão ao risco, aumenta a probabilidade de default, 

aumentando o risco-país e reduzindo o fluxo de capitais. O câmbio será depreciado e 

começará um processo de elevação da inflação. Haverá, portanto, o resultado inverso ao 

esperado, pois uma política monetária contracionista poderia causar um incremento da taxa de 

inflação.  

Para isso, é necessário configurar um regime de política de regras que garanta o 

cumprimento de metas fiscais com o objetivo de evidenciar o compromisso com a disciplina 

fiscal, a qual implica restringir o deficit primário do governo. Para isso, este deve 

implementar cortes de gastos e/ou aumentos dos impostos. Dessa forma, o deficit público 

cairá a um nível sustentável, ajudando a manter constante a razão dívida pública/PIB. Essa 

mensagem seria vista pelo mercado como positiva, e os agentes financeiros voltariam a 

acreditar que o governo teria condições de pagar a dívida pública, diminuindo o risco-país e, 

em consequência, a taxa de juros doméstica.  

O mecanismo analítico para compreender as variações da dívida pública se visualiza 

na seguinte identidade:   

Gt + itBt−1 = Tt + ∆Bt (10) 

 

Do lado esquerdo, temos o gasto total do governo, onde Gt representa os gastos com 

bens finais e itBt-1 representa o pagamento de juros sobre a dívida pública passada. Do lado 

direito temos os recursos do governo para fazer frente ao pagamento dos gastos, onde T t 

representa as receitas via impostos (líquidas de outras transferências) e ∆𝐵𝑡 representa a 

variação da dívida pública necessária para compensar deficits ou superavits fiscais. ∆𝐵𝑡  é 

também conhecido como deficit público nominal.  

No modelo apresentado por Carlin e Soskice (2015), há alguns supostos teóricos que 

simplificam a análise da variação da dívida pública. O primeiro seria que o deficit ou 

superavit deve ser financiado exclusivamente com variação de dívida pública. O modelo 

apresentado restringe a possibilidade de financiar a dívida através de variações na oferta 
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monetária. Esse caso seria o extremo para poder fazer frente à obrigação da dívida. Quando 

não há margem para a subida de impostos e o mercado não adquire os títulos emitidos pelo 

governo, este incrementa a oferta monetária para conseguir receita por senhoriagem e, assim, 

compensar a dívida. Esse processo pode conduzir a um intenso processo inflacionário.  

O segundo suposto aponta que a dívida deve ser toda em moeda nacional, sem indexação à 

taxa de câmbio, excluindo, assim, a possibilidade de variações da dívida pública serem 

causadas por variações na taxa de câmbio. O terceiro suposto teórico se apoia na 

impossibilidade de variar a dívida através de outras fontes, como pode ser a venda de títulos 

públicos com a intenção de esterilizar o impacto monetário decorrente da aquisição de 

reservas internacionais. Por último, o quarto suposto se respalda no impedimento de ter 

variações da dívida como consequência de variações no patrimônio estatal via venda de ativos 

públicos (privatizações) (Lopes e Vasconcellos, 2008).  

Isolando ∆Bt temos: 

∆Bt = Gt − Tt + itBt−1 (11) 

 

O deficit nominal será igual ao deficit primário mais os pagamentos de juros. Se 

colocarmos tudo em razão do PIB (Y) 36: 

∆ B

Y
=

G − T

Y
+

iBt−1

Y
 (12) 

 

∆b = d + (r − ŷ)b (13) 

 

Onde ∆b representa a variação da razão dívida pública/PIB (ou deficit nominal como 

porcentagem do PIB), d representa o deficit primário como porcentagem do PIB, (se G − T >

0 teremos deficit primário e vice-versa),  r representa a taxa de juros real incidente sobre a 

dívida pública, ŷ a taxa de crescimento do PIB real e b a relação dívida pública/PIB. 

A dinâmica da dívida pública é a seguinte: quando a taxa de juros real é maior que a 

taxa de crescimento da economia, r > ŷ, o pagamento de juros real cresce mais rápido que a 

economia, então, a razão dívida pública/PIB irá crescer, exceto se houver um superavit 

primário suficientemente elevado para compensar. Se não houver, teríamos que elevar o 

superavit primário e, para isso, precisaríamos elevar impostos e/ou diminuir gastos do 

governo. Por outro lado, se ŷ >  r haverá uma queda da razão dívida pública/PIB, a menos 

                                                             
36 A transformação até chegar nesse ponto podemos ver no anexo. 
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que haja um deficit primário suficientemente elevado para compensar. Deve ficar claro que é 

totalmente possível que com deficit primário se estabilize a razão dívida/PIB com uma alta 

taxa de crescimento da economia. 

A equação 13 representa uma restrição orçamentária intertemporal, que define que no 

médio e longo prazo o resultado fiscal deve ser adequado. Se no médio/longo prazo o 

orçamento deve estar sustentável, também as variáveis que conformam a restrição 

intertemporal devem estar. Assim, tanto a taxa real de juros, quanto a taxa de crescimento da 

economia e o superavit primário são variáveis de longo prazo (Carlin e Soskice 2015, pág. 

526). Isso representa uma hipótese teórica, mas pode acontecer que existam desequilíbrios no 

curto prazo, razão pela qual não se deveria modificar a política fiscal de forma pró-cíclica 

(podendo exagerar os efeitos contracionistas ou expansionistas), já que os próprios 

estabilizadores foram desenhados para atuar ante esses desequilíbrios. 

O sistema também é desenhado para não ser sensível a variações em política 

monetária, ou seja, flutuações na taxa de juros por decisões de política monetária ficam, em 

tese, isoladas da política fiscal ao ser a taxa de juros de longo prazo a importante para a 

sustentabilidade das contas públicas. A fórmula da variação da dívida deve ser, na teoria 

elaborada, para funcionar no longo prazo, quer dizer, variações de curto prazo do produto ou 

taxa de juros devem ser revertidas no longo prazo ao seu valor natural. Não deveria, portanto, 

haver uma preocupação maior pelo impacto fiscal. 

Uma variante da equação 13 seria resultante de desagregar a formação do juro real. 

Este se vê afetado pelo risco-país, o que pode ser apresentado como r = rr +ρ, onde rr 

representa a taxa de juros livre de risco e ρ representa o risco-país.  Se adicionarmos esse 

elemento à dinâmica da dívida pública, ficaríamos com: ∆b = d + (rr +ρ− ŷ)b. Esta 

variante dependerá de certas hipóteses: 1) o risco-país é passível de tratamento probabilístico 

(LAVOIE, 2014, p. 73); 2) os agentes econômicos são, ao menos na média, neutros ao risco 

(não são propensos nem avessos a ele) (LAVOIE, 2014, p. 481); 3) vale a hipótese PPC no 

prazo da análise37, de modo que se pode desconsiderar o efeito de variações da taxa real de 

câmbio neste prazo (LAVOIE, 2014, p. 480).  

O mecanismo que interliga PF e PM pode ser observado na igualdade acima. Uma 

política monetária contracionista (uma elevação da taxa de juros) efetuada pelo BC eleva o 

saldo da dívida pública. Na teoria, como visto, a política fiscal não deveria mudar, mas, na 

prática, frequentemente os governos se obrigam a um maior esforço fiscal, elevando o 

                                                             
37 Lavoie (2014) nega a hipótese, argumentando que a PPC não se sustenta nem no curto prazo nem no médio 

prazo.  
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superavit primário e compensando o efeito dos juros. Pelo contrário, se o BC realiza uma PM 

mais relaxada, a pressão dos juros sobre a dívida se reduz e deixa mais liberdade à ação fiscal. 

Esse efeito é potencializado em países mais subdesenvolvidos, pois com prazos de maturidade 

da dívida pública menores, variações na taxa de juros impactam mais rapidamente sobre os 

custos de rolagem da dívida38.  

O foco da política fiscal convencional visa manter uma relação dívida pública/PIB 

sustentável. A lógica é gerar resultados primários suficientes para, assim, estabilizar tal 

relação. A demora na estabilização de hoje resultará numa maior dívida no futuro e a 

necessidade de um maior esforço fiscal.  Mas o governo não tem sempre controle dos próprios 

gastos e, portanto, do deficit, já que eles resultam da ação de diferentes fatores: a) gastos 

discricionários, ou seja, decisões sobre gasto e tributação que o governo efetivamente 

controla; b) pagamento de juros, que dependem (na prática) da PM; c) gastos não-

discricionários associados ao ciclo econômico, como são os estabilizadores automáticos;  d) 

evolução do crescimento econômico.  

Os dois primeiros são plausíveis de controlar, porém, certas convenções sociais e o 

ciclo político às vezes são um forte impedimento. Mas os gastos e a arrecadação não-

discricionários, associados ao ciclo, se expandem ou contraem em função das flutuações da 

atividade econômica. Assim, o deficit primário pode ser decomposto do seguinte modo:  

 

[(GYt − TYt)] = [GYe − TYe] + a(Ye − Yt) 

 

(14) 

Onde Ye representa o produto potencial, Yt o produto efetivo e "a" representa um 

parâmetro. O primeiro termo do lado direito representa o deficit ajustado ao ciclo39, enquanto 

o segundo o impacto dos estabilizadores automáticos. O deficit ajustado ao ciclo representa 

qual seria o saldo orçamentário caso fosse atingido o produto potencial. Essa relação mostra 

que, quando este divergir do efetivo, os estabilizadores fiscais entrarão em ação. Se Ye > Yt, a 

economia estará em recessão e os estabilizadores aumentarão o deficit, ajudando a amortecer 

o desequilíbrio no mercado de bens e trabalho. Caso contrário, os estabilizadores fiscais 

ajudarão a reduzir o deficit ou aumentar o superavit, também amortecendo o movimento 

expansionista. 

                                                             
38 Como veremos no item dos indicadores fiscais do capitulo 1, o prazo de maturidade médio da divida 
brasileira é de 3,3 anos, enquanto o da Espanha é de 6,4 anos. 
39 Às vezes chamado de deficit estrutural ou deficit de pleno emprego. 



51 
 

 Portanto, a condução da política fiscal deve ser orientada através do deficit ajustado ao 

ciclo (estrutural) e não do efetivo, deixando, assim, a plena operação dos estabilizadores 

fiscais automáticos e impedindo a implementação de política fiscal pró-cíclica. 

Como visto anteriormente, no curto prazo, a ortodoxia aceita (quase sempre) que, via 

multiplicador (definido adiante), fatores de demanda afetem o produto. Há algumas ressalvas, 

pois autores ortodoxos defendem que o funcionamento do multiplicador dependerá das 

variáveis endógenas do modelo e da configuração da economia em foco. Como De Castro 

(2017) destaca, o importante não é demonstrar se a política fiscal é eficaz, e sim quando ela é 

eficaz. 

Como desenvolvido anteriormente, no modelo IS-PC-MR da NSN aceita-se que no 

curto prazo a curva de Phillips (PC) seja positivamente inclinada, aceitando que há preços e 

salários rígidos. Com esse perfil na PC, variações na IS afetam o produto a curto prazo. 

Carlin e Soskice (2015) enfatizam que o multiplicador fiscal tem capacidade de afetar 

positivamente a atividade econômica quando nesta há capacidade ociosa. Caso contrário, o 

aumento do gasto provocará um aumento da inflação e deixará o nível de produto 

insustentável. Para tais autores, o tamanho do multiplicador dependerá do ciclo econômico – 

já que será maior durante a recessão40 –, do grau de mobilidade de capitais e de quais são as 

características de economia de cada país. Tenderá a ser maior para países já desenvolvidos, 

bem como maior em economias fechadas do que em abertas, pois parte do aumento da renda 

vazaria via importações. Da mesma forma, também tenderá a ser maior para países com taxa 

de câmbio fixa e, por último, será menor para países com alta dívida pública, pelo risco de 

uma crise cambial e de inadimplência41. 

O efeito expansivo da política fiscal discricionária foi debatido fortemente por 

numerosos autores desde sua concepção por Keynes (1936). Friedman (1948) criticou o 

emprego de políticas fiscais ativas com o propósito de incrementar o produto. Para ele, não 

estava comprovado que as políticas expansivas adotadas tivessem efeito ainda na recessão, 

podendo provocar superaquecimento na fase de expansão, quando já não fosse mais 

necessário. A existência de defasagens era a causa para exigir uma política fiscal de regras e 

eliminar a discricionariedade. Ademais, Friedman (1957), com a elaboração da teoria da renda 

                                                             
40 Auerbach e Gorodnichenko (2017) concordam com essa afirmação.  
41 Essa última afirmação é causa de debate. Corsetti (2012 apud Auerbach e Gorodnichenko, 2017) discorda da 

afirmação, para eles o multiplicador não mostra diferenças entre países com altos níveis de dívida pública e 

países com baixos níveis de dívida pública. Entretanto Ilzetki (2013 apud Auerbach e Gorodnichenko, 2017) 

concorda, o multiplicador será menor quanto maior seja o nível da dívida, dado que se os agentes econômicos 

têm incertezas sobre a capacidade do governo de honrar as dívidas, sendo o custo do financiamento da política 

fiscal expansiva maior que em condições de baixos níveis de dívida. 
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permanente, atacou a função consumo keynesiana, alegando que o comportamento do 

consumidor era o de obter uma função consumo homogênea ao longo da sua vida. Desse 

modo, a função consumo não dependia da renda atual, mas de variáveis como a taxa de juros 

da poupança, a expectativa de renda futura ou a taxa de juros dos empréstimos. Para o autor, 

ficou demonstrado que, com a política fiscal, a propensão marginal a consumir média não era 

alterada, sendo, então, ineficaz na variação do produto.  

Uma das críticas mais conhecidas à eficácia da política fiscal foi realizada por Barro 

(1974), conhecida como Equivalência Ricardiana (ER). Para ele, numa economia com agentes 

racionais e preocupados com sua renda futura, o aumento do gasto público ou a queda de 

impostos financiada com a emissão de novos títulos públicos não terão efeito na economia 

real, pois os consumidores, prevendo o aumento da tributação futura para o pagamento da 

dívida criada, se adiantarão e pouparão a renda gerada pelo aumento do gasto. 

Consequentemente, o impacto na economia não será relevante. Assim, a política fiscal não 

terá efeitos reais e o multiplicador será igual a um, colocando em questão o multiplicador 

maior que um, no qual o aumento do gasto aumentaria o consumo afetando o produto real. De 

fato, a política fiscal não teria capacidade de influenciar a DA.            

Em outro ramo da ortodoxia, Blanchard (2012) não nega totalmente a possibilidade do 

funcionamento da ER, mas sim seus limites. A crença de que os indivíduos têm a capacidade 

de prever o que acontecerá no futuro com a tributação é considerada correta, mas a incerteza 

temporal da subida de impostos para o financiamento do deficit dilui de alguma forma o 

aumento da poupança. Nesse contexto, o autor conclui que a geração de deficit orçamentário 

tem impacto na atividade econômica, mas talvez menos do que o esperado devido à presença 

da ER. 

A hipótese de dominância fiscal é um canal pelo qual a política fiscal impede que os 

objetivos da política monetária sejam atingidos. Se o BC não é capaz de financiar o deficit 

fiscal através da emissão de títulos, precisará ampliar a oferta monetária a fim de gerar receita 

por senhoriagem e satisfazer o pagamento do deficit, podendo acarretar um processo 

inflacionário que ultrapasse a meta de inflação anteriormente fixada. Sendo assim, a política 

fiscal será a responsável pelo fracasso da política monetária. Na dominância fiscal, a 

autoridade monetária fica relegada a um segundo plano e é submetida às necessidades da 

autoridade fiscal. A solução para que isso não ocorra encontra-se na necessidade da 

autoridade fiscal se adaptar aos objetivos da autoridade monetária Sargent e Wallace (1981). 

Para tanto, a autoridade monetária deve ser independente e estabelecer a política monetária de 

acordo com seus objetivos, anunciando à autoridade fiscal quais são as receitas por 
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senhoriagem resultantes do incremento da oferta monetária, de forma a propiciar à autoridade 

fiscal a informação necessária para não ultrapassar o gasto que motivaria novamente 

“dominância fiscal”. 

Para outro grupo de economistas encaixados na teoria fiscal do nível de preços, a 

estabilidade de preços se consegue somente com a política fiscal adequada. Qualquer possível 

variação no nível da dívida deve ser contrabalançada com um corte no orçamento. Se não for 

o caso, haverá incremento da taxa de inflação. A presença de deficit fiscais gera a expectativa 

nos agentes de que este terá que ser financiado, de modo que a expectativa do crescimento do 

gasto público fará com que as famílias decidam consumir mais. O consumo acima da 

capacidade da oferta causará uma elevação da inflação independentemente da ação da 

autoridade monetária (WOODFORD 1996 apud LOPREATO 2013, p.68). Nesse cenário, a 

estabilização da inflação via aumento da taxa de juros não ocasionará o desenlace esperado, 

pois o aumento dos juros elevará ainda mais o nível da dívida42. 

Há outra tendência baseada em alguns estudos empíricos43 que argumentam que 

contrações fiscais podem ter a capacidade de ser expansionistas no curto prazo, eliminando 

qualquer relação com o multiplicador fiscal. Assim, poderiam ser aprofundadas as conclusões 

da ER de que a expansão fiscal pode não ter efeitos keynesianos. A partir de outro ponto de 

vista totalmente diferente, se poderia afirmar que a política fiscal teria efeitos reais no 

produto. A argumentação está totalmente ligada às expectativas racionais. Se os agentes 

acreditarem que a diminuição do deficit fiscal via contração do gasto terá efeitos positivos44 

no longo prazo, poderão, portanto, manter o nível de consumo estável ou, inclusive, via 

aumento da renda esperada pela queda dos impostos no futuro, aumentar o consumo presente. 

Desse modo, efetivamente, o efeito seria expansivo.  

Seria importantíssimo para a credibilidade do programa de redução do deficit que este 

fosse continuado, pois o efeito na confiança dos agentes impactaria com mais força no 

crescimento. Implementar um ajuste fiscal com consequências expansionistas apresenta-se 

como um desafio, já que, por um lado, o corte de gastos encolherá o produto, mas, por outro, 

                                                             
42 Para uma crítica à teoria fiscal do nível de preços ver Buiter (2002). 
43 Giavazzi e Pagano (1990) mostram o caso de Irlanda e Dinamarca nos anos 80. 
44 Vários canais são possíveis. Aqui temos alguns: a) queda da taxa de juros de longo prazo, com o consequente 

aumento da proporção do investimento no PIB (em detrimento do consumo), aumentando o estoque de capital e, 

portanto, o produto potencial; b) aumento do investimento privado em detrimento do público, com o suposto 

aumento da produtividade; c) a melhoria da situação fiscal poderia implicar redução de impostos, com supostos 

efeitos positivos sobre a oferta; d) com uma situação de estresse fiscal o risco país se eleva e dificulta o 

investimento, o corte de gasto pode diminuir o risco país via aumento da confiança e assim estimular a economia 

(Carlin e Soskice 2015, p. 528).  
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a melhora das expectativas dos agentes vai aumentá-lo. Nesse impasse se encontraria o 

formulador de política se seu objetivo fosse aumentar o produto no curto prazo.  

Essa argumentação ficou em parte desacreditada pela metodologia usada nas análises. 

Para o FMI (2010), os resultados não têm suporte nos dados. Para Guajardo et al (2010), o 

uso de dados ajustados ciclicamente para estimar os efeitos da consolidação fiscal predispõe a 

análise a exagerar os efeitos expansivos. Ele critica o método usado ao não apontar que a 

expansão fiscal contracionista teve outros aspectos não políticos relevantes que influenciaram 

nos resultados positivos (JAYADEV; KONCZAL 2010, apud De CASTRO p.143, 2017). 

Lopreato (2013) sintetiza que, para a NSN, a política e a estrutura fiscal são elementos 

relevantes, ao interferirem no nível de poupança e na dinâmica da expansão da economia. 

Mas aponta que a tarefa essencial da política fiscal é garantir a efetividade da política 

monetária e a estabilidade de outras variáveis macroeconômicas.  

 

 

2.5.2 Política Fiscal Heterodoxa 

 

 

No modelo heterodoxo, a intervenção do governo através da política fiscal será 

primordial para restaurar a confiança dos agentes em momentos nos quais há uma elevada 

incerteza e o produto se afasta do produto potencial. O reestabelecimento dessa confiança 

também pode ocorrer via melhorias das expectativas dos agentes privados após um anúncio 

do governo de um plano de estímulo (Carvalho, 2008). Com a insuficiência de consumo e 

investimento privado, a ação do governo compensaria a deficiência na DA.  

A introdução da política fiscal como ferramenta fundamental na condução da 

economia foi uma das inovações mais significativas de Keynes (Lopreato, 2013). O 

mecanismo teórico aplicado para explicar como a política fiscal poderia influenciar o nível do 

produto da economia é o multiplicador do gasto autônomo. Em uma perspectiva keynesiana, 

esse é útil para mostrar que um aumento do gasto público ou uma diminuição de impostos, 

além de seu impacto inicial, influenciaria positivamente o consumo privado e geraria uma 

resposta positiva na atividade econômica. O impacto da política fiscal no produto dependerá 

de certas características da economia, como o grau de abertura, o regime de câmbio utilizado, 

a estrutura produtiva do país, a distribuição da renda entre lucros e salários, a situação do 

mercado de trabalho, aspectos culturais, entre outras. 
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Para construir analiticamente o multiplicador, partimos da identidade em que o 

produto é igual à demanda agregada numa economia aberta. 

Y = C + G + I + X − M (15) 

Onde Y é o produto, C é o consumo privado, I é o investimento privado, G é o gasto 

público em bens finais, X equivale às exportações e M às importações.  Se o consumo é uma 

função da renda disponível YD  =  Y –  T =  Y –  tY,  

𝐂 = 𝐜𝟎 + 𝐜𝟏(𝟏 − 𝐭) Y (16) 

Em que 𝑇 é a arrecadação de impostos líquida de transferências, c0 representa o 

consumo autônomo, c1 representa a propensão marginal a consumir45 – sendo este um valor 

entre 0 e 1 e que indica como varia o consumo se aumenta a renda disponível  numa unidade 

monetária – e 𝑡 representa a alíquota tributária marginal. O investimento é considerado 

exógeno (I = I)̅, assim como o gasto público (G = G̅) e as exportações (X = X̅). Por último, 

vamos considerar que as importações são uma função da renda disponível: 

M = mY (17) 

Onde m é a propensão marginal a importar, sendo 1 > m > 0. Ela indica quanto de um 

aumento da renda de uma unidade monetária será direcionada ao gasto com importações.  

Substituindo tudo em (15) temos:  

Y = c0 + c1(1 − t)Y + I̅  + G̅ + X̅ −  mY 

 
(18) 

       Se, em equilíbrio, a renda se iguala com o produto    

Y − c1(1 − t)Y +  mY = c0 + I̅  + G ̅ + X̅ (19) 

 

(1 − c1(1 − t) + m)Y = c0 + I̅  +  G ̅ + X̅ (20) 

     

Y =
1

1 − c1(1 − t) + m
(c0 + I̅  +  G ̅ + X̅) (21) 

 

                                                             
45 Keynes destaca que a propensão a consumir vai depender de dois tipos de fatores, os fatores objetivos, 

considerados mais importantes, onde teríamos a variação no salário real, uma variação na renda ou na renda 

líquida, variações imprevistas nos valores de capital não considerados na renda liquida, variações na política 

fiscal e por último variações das expectativas entre os níveis presente e futuro da renda. Os fatores subjetivos que 

incluem as características da natureza humana, os costumes e as instituições sociais. 
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 O segundo termo do lado da direita representa o gasto autônomo, aquele que 

não depende da renda. O primeiro termo representa o multiplicador do gasto autônomo, o qual 

será estritamente positivo, pois t, c1 e m são números positivos. Quanto maior for c1 e menor 

m e t, maior ele será. É importante entender que, em uma economia fechada, o multiplicador 

seria maior do que numa economia aberta, porque todo o aumento da renda seria gasto na 

própria economia, aumentando o produto. Qualquer variação do gasto autônomo provocará 

um aumento mais que proporcional no produto via multiplicador.  

Para entender melhor o mecanismo do multiplicador, vamos observar como é seu 

funcionamento. Um aumento do gasto público aumentaria o produto e a renda na forma de 

mais lucros para os empresários e maior massa de salários, devido à contratação de 

trabalhadores anteriormente desempregados. Esse aumento resultaria em aumento do 

consumo em proporção c1·, o qual faria crescer novamente a demanda e, portanto, o 

produto/renda, que provocaria uma nova rodada de aumentos de renda e de consumo, e assim 

até o efeito da expansão do gasto cessar, quando então seria atingido o produto de equilíbrio.  

Cabe ressaltar que a propensão marginal a consumir 𝑐1 representa a porção da renda 

que consomem capitalistas e trabalhadores. Se a decompusermos obtemos 

c1 = (1 − w)ck + wct (22) 

Onde ck representa a propensão marginal a consumir de capitalistas, ct representa a 

propensão marginal a consumir dos trabalhadores e w a participação dos salários na renda. Se 

supusermos que ct > ck , ou seja, que os trabalhadores consomem uma porção maior da renda 

adicional do que os capitalistas, e que o aumento dos gastos públicos é financiado por um 

sistema tributário progressivo, então o impacto desse gasto seria ainda maior. A maior parcela 

paga pelos capitalistas será redistribuída para os trabalhadores, os quais consumiriam 

novamente grande parte da renda, ativando com mais força o mecanismo multiplicador. 

Há duas suposições no modelo que simplificam muito o mecanismo de ajuste. A 

primeira é a de que produtores reagem automaticamente ao aumento da demanda com uma 

elevação da produção no mesmo montante. Não sendo a realidade necessariamente assim, 

pode haver variação de estoques nas empresas. A segunda suposição consiste em que os 

consumidores reagem imediatamente ao aumento da renda aumentando o consumo. Porém, 

esse ajuste no consumo pode demorar, implicando que a produção não se ajuste 

imediatamente  (Blanchard, 2012). Além dessa simplificação, poderíamos questionar qual 

seria a evolução de c1 como consequência dos sucessivos aumentos de renda. Será que se 

manteria constante? Não teria muito sentido ser constante, o mais lógico seria que caísse 
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conforme aumenta a renda. Se assim fosse, o multiplicador diminuiria conforme a renda 

aumentasse.  

Uma das críticas mais comuns ao efeito do multiplicador é que há uma defasagem 

temporal importante quanto à efetividade da política fiscal. Isto é, se o produto estiver abaixo 

do produto potencial e o governo efetivar uma política fiscal expansiva no período t, esta 

somente teria efeitos reais em t+1. Isto poderia acentuar ainda mais a flutuação econômica se, 

nesse ínterim, novos choques tivessem gerado superaquecimento (Friedman, 1948). 

Cabe salientar que Spilimbergo et al. (2009) apresentam os diferentes tipos de 

multiplicadores que há segundo o efeito resposta. Sendo α o multiplicador, o multiplicador de 

impacto responderia no mesmo período da execução da política fiscal, de modo que 𝛂 =
∆𝒀(𝑻)

∆𝑮(𝑻)
.  

Existiria também o multiplicador desfasado, que responderia nos períodos posteriores à 

variação exógena do gasto, tal que 𝛂 =
∆𝒀(𝒕+𝟏)

∆𝑮(𝑻)
. Ainda haveria o multiplicador de pico, que 

indicaria o ponto máximo de efeito no horizonte, tal que 𝛂 = max 𝑁
∆𝒀(𝒕+𝑵)

∆𝑮(𝑻)
. Por último, 

haveria o chamado multiplicador cumulativo, que adicionaria todos os impactos resultantes da 

política e seria definido como 𝛂 =
∑ ∆𝒀(𝒕+𝒋)

𝑵
𝑱=𝟎

∑ 𝑮(𝑻)
𝑵
𝒋=𝟎 ∆

 .  

O financiamento da expansão do gasto público é um tema controverso entre os 

economistas. Basicamente, o gasto público pode se financiar através de um aumento dos 

impostos, ou seja, transferência de renda privada para pública, via endividamento público ou 

expansão monetária.  Economistas ortodoxos frequentemente criticam a necessidade de 

geração de deficit fiscais para o financiamento dos novos gastos e as consequências negativas 

que isso implica, como, por exemplo, o efeito crowding out (definido no item anterior). 

Contudo, Arestis et al (2003) replica contra o efeito crowding out de três formas 

diferentes: 1) Desde o equilíbrio do lado da oferta, o autor argumenta que a política fiscal tem 

um papel importante a desempenhar, pois o lado da demanda se conecta à oferta através do 

impacto do investimento e do estoque de capital na capacidade produtiva. Assim, políticas de 

DA afetam o lado da oferta da economia e a taxa de crescimento da economia; 2) Critica a 

possível subida das taxas de juros como consequência de uma política fiscal expansiva, 

expondo que o efeito crowding out numa economia de moeda endógena em que as decisões 

sobre taxas de juros são da autoridade monetária seria consequência de política discricionária 

e não da resposta de nenhuma “iron law”. Portanto, a política fiscal teria capacidade de afetar 

a taxa de crescimento da economia; 3) Por último, o autor se contrapõe à proposição da 
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“equivalência ricardiana”, que aponta que o DA via aumento dos gastos públicos é irrelevante 

ao deficit orçamentário, pois os agentes trocariam consumo de hoje pelo futuro, compensando 

o aumento dos gasto públicos. Assim, o enfoque das finanças funcionais recomenda a geração 

de deficits orçamentários caso haja demanda agregada insuficiente para gerar pleno emprego, 

sendo a proposição relativamente pouco relevante. Lavoie (2005) acrescenta ainda uma 

conclusão a respeito: o deficit orçamentário causado pelo aumento dos gastos públicos tem 

um impacto favorável sobre o lucro das empresas, podendo estas reinvestir parte dos lucros.  

  Uma característica importante na diferença do tratamento da política fiscal entre as 

duas correntes apresentadas, ortodoxia e heterodoxia, vem da importância relativa da dita 

política. A teoria pós-keynesiana destaca a importância da política fiscal como mecanismo 

para a economia se manter próxima do pleno emprego. Para lograr o objetivo, usa-se política 

fiscal expansionista como método para elevar o produto e aproximar este ao produto de pleno 

emprego. Essa visão foi a generalizada por Keynes (1939) e especificada por Lerner (1943).  

Lerner (1943) veio a questionar o princípio das finanças saudáveis46, ou seja, a ideia 

de que o principal objetivo da política fiscal era equilibrar o orçamento. Colocou-a, pelo 

contrário, como instrumento para obter o objetivo de pleno emprego sem inflação. Não 

haveria, em sua opinião, como conduzir uma política de orçamento equilibrado se 

constantemente há fatores de produção ociosos.  Daí a necessidade da criação de uma teoria 

que aprofundasse essa questão.  

Assim, (LERNER 1943 apud LAVOIE 2014, p. 342) aponta três princípios básicos 

para o funcionamento correto das finanças funcionais.  

O primeiro se baseia na necessidade de não ter uma meta fiscal voltada à 

sustentabilidade da dívida pública, mantendo a liberdade para buscar o objetivo de pleno 

emprego.  

O segundo princípio considera que uma economia com moeda própria e câmbio 

flutuante sempre seria capaz de honrar sua dívida pública, já que teria a possibilidade de criar 

dinheiro. Se o setor privado não quisesse mais emprestar ao governo por risco de não 

pagamento da dívida pública, Serrano (2001) argumenta que o governo elevaria a taxa de 

juros, tornando mais atraentes os títulos da dívida pública. Ou, alternativamente, manteria a 

taxa de juros e compraria o montante de títulos públicos não desejados pelo setor privado, 

emitindo moeda em contrapartida.  

                                                             
46 Termo cunhado pelo próprio Lerner. 
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O terceiro princípio se baseia na suposta tendência à estabilização da razão dívida 

pública/PIB, mesmo com a política fiscal voltada permanentemente ao objetivo de pleno 

emprego. 

Lavoie (2014), baseado em Godley e Lavoie (2007) e em Martin (2008), busca 

mostrar como seria possível manter a sustentabilidade das finanças públicas usando a política 

fiscal de acordo com os princípios de Lerner, em contexto altamente simplificado47. Ele supõe 

que haja ausência de inflação, que a dívida pública seja o único ativo disponível para o setor 

privado e que o governo seja capaz de manter a economia permanentemente ao nível de pleno 

emprego através da calibragem da política fiscal. Para isso, é necessário fazer políticas de 

pleno emprego para obter o produto necessário que fará que a razão dívida/PIB convirja para 

um valor constante. No modelo apresentado, ainda se considera uma economia fechada. 

 Supondo que se cumpra a hipótese das finanças funcionais, o produto de pleno 

emprego ante a insuficiência de demanda privada é conseguido com a interferência dos gastos 

públicos. Assim: 

Y ≡ g + x, (23) 

 

Onde Y é o PIB real, g é o gasto corrente do governo e x é o consumo privado. A 

equação representa o equilíbrio numa economia fechada e com governo em que o total 

produzido coincide com o gasto público e privado executado. 

Se o produto de pleno emprego é: 

Yfe = (1 + g
n
)Yfe−1 (24) 

Onde gné a taxa de crescimento do produto que garante o pleno emprego, 

nessa igualdade o produto de pleno emprego depende da taxa de 

crescimento do produto de pleno emprego e não do consumo privado. 

Define-se a renda disponível como 

YD = (1 − t)Yfe + (1 − t)iV−1,                                                                (25) 

 

  

 

                                                             
47 Uma demonstração algébrica mais geral pode ser encontrada em Pucci e Tinel (2010) e Ryoo e Skott (2013). 
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Em que i seria a taxa de juros nominal. O primeiro termo representaria a renda 

disponível líquida e o segundo corresponderia ao incremento de riqueza líquida pela posse de 

ativos. 

  A variação da riqueza privada (dívida púbica) é:  

V − V−1 = SYdYd − cvV−1,      (26) 

 

Onde SYd corresponde à propensão marginal da poupança privada e cv é a propensão 

marginal a consumir a partir da riqueza. O acréscimo de poupança privada será, então, igual 

ao crescimento da dívida do governo. Também poderia ser descrita como V − V-1 = (1 − c)Yd 

−cvV-1, onde c seria a propensão marginal a consumir privada a partir da renda. Multiplicando 

e dividindo por cv obtemos 

V − V−1 = cv (
syd

cv
Yd − V−1), (27) 

 Onde a proporção 
syd

cv
 representa o nível objetivo de riqueza privado, sendo uma função 

da riqueza disponível. 

 Acrescentando a equação da renda disponível (26), conseguimos ver que o crescimento 

da poupança privada é igual à variação do endividamento público. 

V - V−1= Syd[(1 - t)Yfe + (1 - t) iV−1] - cvV−1 (28) 

 

Se isolarmos da equação (28) a quantidade de riqueza privada V e introduzirmos (24) 

obteremos:  

 

 

 Por fim, chegamos à equação que ratifica a terceira alegação de Lerner. Nessa 

equação, se o termo syd(1 − t)i]V−1  for maior que cvV−1, haverá crescimento explosivo do 

endividamento público, já que o incremento da poupança privada derivada do acúmulo de 

riqueza do período anterior superará o consumo privado dessa mesma riqueza acumulada. 

Assim, V crescerá de forma descontrolada, não dependendo da taxa de crescimento da 

economia. No caso inverso, o endividamento público convergiria a uma constante. Ou seja, 

pode acontecer que haja um crescimento econômico sustentado e, ainda assim, o 

endividamento público exploda, ou que não haja crescimento econômico, e, mesmo assim, a 

dívida pública se estabilize.  

V = (1 − t)(1 + gn)Yfe−1 + [1 − cv + syd(1 − t)i]V−1 (29) 
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  Lavoie (2014) faz duas observações importantes a respeito dos inconvenientes que 

podem aparecer após políticas fiscais de pleno emprego. Primeiro, reparamos que no modelo 

desenvolvido anteriormente devemos ter em consideração que apresentamos uma economia 

fechada. Na economia fechada, o pagamento de juros pelos títulos públicos ficaria no próprio 

país, sem ter consequências sobre o balanço de pagamentos e não alterando significativamente 

a demanda agregada nacional. Num modelo de economia aberta, a realidade mudaria. Parte do 

pagamento de juros seria transferida para o exterior, afetando negativamente a conta corrente 

e diminuindo a demanda agregada nacional. Esse possível resultado e suas consequências 

alertariam os investidores internacionais, que poderiam promover um ataque especulativo de 

consequências inflacionárias.  

 A segunda observação recai sobre o efeito que tem uma maior razão dívida/PIB sobre 

a taxa de juros. Ficou demonstrado anteriormente que as políticas de pleno emprego podem 

estabilizar a dívida pública, mas não em que nível. Se a dívida se estabilizar em nível elevado, 

os pagamentos de juros serão elevados, reduzindo o espaço para as demais despesas 

governamentais e comprometendo a distribuição de renda.  

Cabe destacar que embora a dívida diretamente não pareça criar sérios problemas, 

pode gerar alguns desequilíbrios não desejados relacionados com inflação, câmbio e nível de 

confiança. Se a confiança dos agentes econômicos se vê abalada pelo alto nível de dívida 

pública, de modo que não aceitam nem sequer elevadas taxas de juros, o governo necessitará 

monetizar a dívida para conseguir financiá-la, podendo desencadear um processo inflacionário 

(Carlin e Soskice, 2015). 

Para Keynes (1980 apud Terra 2014, p.4), a política fiscal deveria estar organizada em 

torno de dois orçamentos diferenciados. O primeiro seria o orçamento corrente, elaborado 

para ofertar bens públicos como saúde, educação, infraestrutura urbana e previdência social. 

Ele seria financiado via tributação, estando quase sempre em equilíbrio. A necessidade do 

equilíbrio vem da possível problemática criada no financiamento da dívida por três razões 

(Terra, 2014): 1) Não criar dívida de “peso morto”, ou seja, gasto que não tem sua 

correspondente fonte de receita; 2) Não criar pressão sobre a taxa de juros ao ter a 

necessidade de demandar recursos privados para o financiamento dos gastos públicos, 

desinibindo o investimento privado (efeito crowding out); 3) O risco que pode acarretar um 

tipo de crescimento econômico que não consegue sustentar o endividamento que o causou, 

ficando o Estado refém de emitir dívida nova para enfrentar o pagamento da dívida velha.  

O segundo seria o orçamento de capital, investimento público concebido com a finalidade 

de compensar a falta de investimento privado e, assim, estabilizar o ciclo econômico. Este se 
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financiaria no curto prazo com os possíveis superavit da conta corrente, não sendo isso 

possível, o equilíbrio adviria no longo prazo dos retornos resultantes dos investimentos já 

realizados.  

Portanto, vemos como a tentativa de Keynes de promover gasto público tem o objetivo de 

influenciar as expectativas dos agentes, de maneira a conseguir que as flutuações do ciclo 

sejam amenizadas, enfatizando que o equilíbrio orçamentário é uma necessidade estrutural no 

longo prazo48. 

 

 2.6 CONSIDERAÇÕES DOS TÓPICOS 

 

 

 Como vimos, existem inúmeras diferenças entre heterodoxia e ortodoxia. Desde os 

anos de 1980, houve um afastamento na visão de se fazer política econômica. Mas o debate 

após a crise de 2008 tem convergido desde parte da ortodoxia até paradigmas heterodoxos e, 

mais concretamente, keynesianos. O debate sobre o uso da PF tem surgido novamente com 

força após ver como a PM não era capaz de colocar a economia na senda do crescimento.  

 Isso não quer dizer que as principais divergências tenham minguado, pelo contrário, 

pois várias das suas subvertentes continuam distantes. 

Várias são as críticas dos heterodoxos sobre a corrente dominante. As essenciais, na 

atualidade, se agrupariam em torno da política fiscal e da política monetária.  

Na política monetária atual, a necessidade de aumentar a taxa de juros em situação de 

inflação fora da meta prejudica tanto a atividade econômica, via queda do investimento, 

quanto o descontrole das contas públicas, via aumento no pagamento de juros nominais, 

criando um círculo vicioso que só pioraria a situação.  

Na política fiscal, é comum entre autores heterodoxos criticar a política de metas de 

superavit fiscal, já que, se o objetivo no curto prazo for diminuir o deficit através de um corte 

de gastos, pela teoria, o corte de gasto provocará uma queda na atividade econômica, 

resultando em queda da arrecadação e, talvez, em piora da situação fiscal.  

 Contudo, também é importante destacar as partes das duas vertentes que convergem 

quanto a algumas posições. O debate sobre a política monetária e a política fiscal continua 

dinâmico. Após o início da crise internacional de 2008, muitas das hipóteses que eram tidas 

                                                             
48 Keynes aceita como último recurso o desequilíbrio orçamentário, mas sem aceita-lo em qualquer 

circunstância.   
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como verdadeiras começaram a ser questionadas. Como Blanchard et al (2013) salienta, 

houve uma desconexão entre produto e inflação. Enquanto o SMI está configurado para que, 

com inflação estável, o produto se mantenha próximo ao seu potencial, verificou-se em 

numerosos países que o produto caía enquanto a inflação continuava estável. Ante uma 

situação como essa, é preciso repensar e recalcular que medidas e objetivos devem ser 

considerados. Os bancos centrais necessitam buscar alternativas para combater a inflação 

quando for de custos, com a finalidade de evitar um crescimento da taxa de desemprego 

desnecessário. 

Já em relação à política fiscal, diversos problemas têm surgido com a política pró-

cíclica realizada por muitos países. O corte de gastos para estabilizar a dívida (como os 

ortodoxos pregam) e retomar a confiança dos agentes em plena recessão não tem conseguido 

seus objetivos.   

  

 

3 EVOLUÇÃO DA ECONOMIA ESPANHOLA E BRASILEIRA NO PERIODO 2000-

2016 

 

 

Aqui, temos como objetivo descrever como foi a evolução da economia espanhola e 

brasileira no período compreendido entre os anos 2000 e 2016. Para isso, relataremos o 

andamento das duas economias em função de alguns indicadores tanto internos quanto 

externos.  

No primeiro item do capítulo, expomos a evolução da demanda agregada na Espanha e 

decompomos quais variáveis contribuíram tanto positiva quanto negativamente para seu 

crescimento. No segundo item, realizamos o mesmo exercício para o caso do Brasil. No 

terceiro, analisamos alguns indicadores fiscais e monetários da Espanha com o intuito de 

compreender qual é a situação das contas públicas durante o período estudado. No quarto, 

realizamos o mesmo exercício para o caso do Brasil. No quinto item, descrevemos como é o 

funcionamento da política monetária na Espanha e quais foram as decisões do Banco Central 

Europeu referentes à tal política.  No sexto, realizamos o mesmo exercício para o caso do 

Brasil, onde o Banco Central é o encarregado de tomar as decisões referentes à política 

monetária. O sétimo item é dedicado a explicar as características das quais depende o setor 

externo espanhol e qual a evolução dos indicadores relacionados com o balanço de 

pagamentos.  O mesmo será realizado no item oito para o caso do Brasil. Para encerrar, 



64 
 

faremos uma breve conclusão indicando quais são as principais configurações institucionais 

que diferenciam ambos os países.  

 

 

 

3.1 A EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA ESPANHOLA: 2000 – 2016 

 

 

A evolução da economia espanhola no século XXI pode ser dividida em três períodos: 

o primeiro vai desde a introdução do euro, em 2000, até 2007, com um processo de expansão 

econômica; o segundo ocorre entre 2008-2013, em que a economia sofreu fortemente as 

consequências da crise financeira internacional, com uma profunda recessão e crise 

econômica; e o terceiro se estende de 2014 a 2016, com recuperação e crescimento constante, 

mas com algumas variáveis econômicas ainda danificadas pela crise econômica.  

 A evolução da atividade econômica exposta pelos dados do PIB mostra o crescimento 

médio no período compreendido entre 2000-2007, o qual foi de 3,8%, tendo sido um 

crescimento estável, indo desde os 5,3% no ano 2000 até 3,8% em 2007. Já 2002 foi o ano em 

que o PIB teve seu pior desempenho, com um crescimento de 2,9%. Com a chegada da crise 

econômica em 2008, o PIB caiu constantemente até 2013, com exceção da estagnação de 

2009. Entre 2008 e 2013, o crescimento médio do PIB foi de -1,4%. Em 2014, houve uma 

leve melhora, crescendo 1,4%. Mas será a partir de 2015 que a economia arrancará de fato, 

com um crescimento de 3,4%. 

  

                      Gráfico 5 – Taxa de crescimento do PIB real da Espanha, 2000-2016. 

 
                      Fonte: Eurostat  (2017). 

 

Se analisarmos o desempenho da economia espanhola a partir do ponto de vista do 

crescimento dos componentes da demanda agregada, poderemos compreender quais foram os 

que estimularam com mais força o crescimento do PIB e da Demanda Agregada, bem como 
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qual foi a contribuição de cada um desses agregados ao crescimento. Para isso, usaremos o 

cálculo da DA, que adiciona os consumo do governo, o consumo  privado, a Formação Bruta 

de Capital Fixo (FBCF) e as exportações líquidas. No gráfico 2, podemos ver as contribuições 

de cada componente da DA durante o período analisado 2000-2016. 

 

            Gráfico 6 - Contribuição de cada componente ao crescimento da DA, 2000-2016. 

 

          Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE (2017). 

 

A Espanha experimentou um crescimento da DA intenso nos primeiro sete anos do 

Século XXI, com uma variação média entre 2000 e 2007 de 3,7%. Decompondo esse dado em 

relação à contribuição de cada um dos fatores que incidem na DA, temos: o consumo do 

governo contribuiu na média com 0,9%; o consumo privado representou 2,2% de média no 

período; a FBCF 1,7%; as exportações 1,3%; e as importações 2,3% (negativa). Partindo 

disso, podemos ter uma visão mais específica do ocorrido nesses primeiro sete anos.   

Como vemos, o consumo privado foi a variável que na média mais contribuiu para o 

crescimento da DA, mas, apesar disso, foi a variável com pior desempenho, crescendo em 

média 3,6% ao ano. Todas as outras variáveis tiveram um desempenho melhor para o período. 

A FBCF foi a variável que mais cresceu, em média com 6% ao ano. Em relação ao consumo 

do governo, podemos ver como também puxou a expansão da DA, crescendo em média 5%.  

Destacamos que no período houve duas tendências. A primeira foi do governo de Jose 

Maria Aznar, do PP49, até 2003, em que o gasto público crescia a 4,3% ao ano. Já a segunda 

foi do governo de Zapatero, do PSOE, em que o consumo do governo crescia 5,8%. Como 

veremos mais especificamente num item posterior sobre o setor externo, a apreciação real e o 
                                                             
49 O governo do Partido Popular (PP) chefiou a política espanhola entre 1996 e 2003. O governo do Partido 

Socialista Obreiro Espanhol (PSOE) esteve no poder entre 2004 e 2011. 
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intenso crescimento influenciaram que as importações crescessem 7% ao ano, contribuindo 

para o deficit do setor externo vivenciado no período. 

Com a chegada da crise financeira dos Estados Unidos em 2008 e o estouro da bolha 

imobiliária espanhola (Lopez et al, 2011), um período de profunda recessão começaria na 

Espanha. Entre os anos 2008 e 2013, a DA recuou em média 1% ao ano. Nesse período, 

somente o consumo do governo e as exportações tiveram uma contribuição positiva à DA, de 

0,1% e 0,5%, respectivamente. Os outros fatores contribuíram negativamente para a DA: a 

FBCF com -2% e o consumo privado com -1,3%. O setor externo também contribuiu 

positivamente pela perda de importância das importações. 

No ano de 2008, a DA já sofreu uma forte desaceleração, mas será a partir de 2009 até 

o final do período, em 2013, que se manterá com crescimento negativo. A variável que mais 

sofreu as consequências da crise econômica foi a FBCF, que manteve um crescimento 

negativo durante todo o período, caindo na média 7,6%. O consumo do governo conseguiu 

em média se manter positivo, pelo esforço fiscal e pelo plano de estímulo que o governo fez 

no ano de 2009, com um crescimento médio de 0,7%. Por sua vez, o consumo privado, à 

exceção do ano de 2010, teve desempenho negativo, com um crescimento médio de -2,2%, 

principalmente pelo forte aumento do desemprego. As exportações caíram fortemente nos 

dois primeiros anos da crise econômica, mas se reergueram nos anos seguintes, conseguindo 

uma taxa de crescimento média anual de 1,5% ao ano. Já as importações caíram com dureza 

como consequência da perda de capacidade de consumo da economia como um todo. 

Entretanto, uma vez passada a pior parte da crise, a economia começou a crescer. 

Entre 2014 e 2016 se obteve uma média de crescimento da DA de 2,4%. Desagregando esse 

crescimento médio, vemos como as exportações foram o item que mais contribuiu, com 1,6%, 

acompanhado da melhora no consumo privado, com uma contribuição média de 1,4%. 

Ademais, a FBCF se recuperou e voltou a contribuir positivamente no crescimento da DA 

com 0,9%. O consumo do governo não representou uma variável de importância no 

crescimento da DA, contribuindo com apenas 0,2%. 

Ressalta-se que as variáveis que impulsionaram a atividade econômica foram as 

exportações, a FBCF e o consumo das famílias, com um crescimento médio de 4,3%, 4,5% e 

2,6%, respectivamente. O consumo do governo cresceu levemente, 0,8%, enquanto as 

importações tomaram novamente impulso, crescendo 5,1%. 

Nesse contexto, podemos perceber uma mudança na composição da DA agregada no 

período todo. O consumo do governo passou de 16,8% no ano 2000 para 19,9% no ano 2016, 

havendo chegado ao nível de 21,5% nos piores anos da crise. O consumo privado perdeu 
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participação na DA, passando de 60% no ano de 2000 a 56,3% em 2016, o que ocorreu, 

principalmente, a partir do começo da crise econômica. Quanto à FBCF, foi o agregado mais 

volátil: aumentou sua participação no período anterior à crise, indo dos 26% de 2000 até 31% 

da DA em 2007, mas tendo caído até 20% em 2013. O peso das exportações na DA cresceu 

oito pontos porcentuais ao longo do período analisado, passando de 28,7% da DA no ano 

2000 para 36,8% no ano 2016, sendo o componente da DA que mais importância adquiriu na 

saída da crise. Por último, as importações aumentaram no peso da DA, mas com menor força 

que as exportações, passando de 31,8% no ano 2000 para 34,6% da DA no ano 2016. 

Com o nível de atividade econômica crescente no começo do período analisado, a 

Espanha passou a ser receptora massiva de imigração, e a demografia sofreu transformações 

importantes. No ano de 2000, a população espanhola estava perto de chegar aos 40,5 milhões 

de habitantes. De fato, com as profundas transformações econômicas, a chegada de imigrantes 

disparou e, no ano 2007, a população total da Espanha era de quase 45 milhões de pessoas.   

Com um crescimento do PIB entre 2000 e 2007 maior do que o crescimento da 

população, o PIB per capita cresceu fortemente. Em termos absolutos, o PIB per capita 

cresceu sustentadamente de $29.967em 2000 a $34.330 (preços correntes de 2005), um 

incremento acumulado de 20%.  

Com a desaceleração da atividade econômica a partir do ano 2008 e com o 

crescimento do desemprego e o crescimento da população, o PIB per capita cairá até 2013, 

quando terá um valor próximo ao de 2000, com $30.677. A perda absoluta do período 

equivale a $3.653 por habitante, o que em termos percentuais equivale a 10,7%. 

A partir de 2014, com a retomada do crescimento, aumento do emprego e leve queda 

da população residente, o PIB per capita começa a crescer novamente. Em 2016 superará o 

nível de 2005, com $33.216. Analisado o período como um todo, entre os anos 2000 e 2016, o 

PIB per capita experimenta um crescimento de 11%.  

 

   Gráfico 7 – PIB per capita em dólares de 2005 - Espanha 
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                Fonte: Ipeadata (2017). 

 

Já a taxa de desemprego50 se manteve em redução constante na fase de expansão da 

economia, passando de 11,9% em 2000 até chegar ao menor dado observado, 8,2%, em 2007. 

A média do período de expansão é de 10,2% de desemprego, o dado mais elevado em 

comparação com países do entorno em períodos de expansão51. O forte crescimento do 

emprego foi influenciado pelo modelo produtivo, que se caracterizou, pelo peso das  

atividades intensivas em trabalho, como a construção. 

A taxa de desemprego começará a crescer a patamares muito elevados com a chegada 

da crise econômica, sendo em 2009 de quase 18%, ascendendo até o ponto mais alto em 2013, 

com 26,1%. Esses dados só seriam melhorados com a retomada do crescimento econômico a 

partir de 2014, em que muito lentamente serão invertidos.  Podemos perceber como a 

recuperação da atividade econômica tem um ritmo mais acelerado do que a recuperação do 

nível de emprego, o que aconteceu porque, na recuperação, foi o setor industrial exportador 

que impulsionou a atividade, sendo este menos intensivo em trabalho do que a construção52. 

Em 2016, a taxa de desemprego ainda se situa próxima de 20%, mostrando a dificuldade que 

a Espanha tem de criar empregos fora da construção.  

Cabe ressaltar que a taxa de desemprego média da Espanha para o período 

compreendido entre o ano 2000 e 2016 foi de 14,8%, a mais alta do conjunto da UE.  

       
 

 

 

                                                             
50 A taxa de desemprego definida como numero de desempregados / população ativa. 
51 A taxa de desemprego média entre o período 2000-2007 para países do entorno foi: Portugal 7,1%, Itália 8%, 

França 8,4%, Grécia 9,9%, Irlanda 4,7%, União Europeia (28 países) 8,7%. 
52 A produção manufatureira cresceu 11,3% entre os anos da retomada do crescimento 2013 e 2016, provocando 

um crescimento do emprego industrial de 7,8%, já para a construção o crescimento da produção foi de 2,3% e o 

trabalho empregado cresceu 4,3%. 

29967

30951
31395

31815
32261

32902

33701

3433034163

3265232506
32067

31107
30677

31193

32216

33261

29000

30000

31000

32000

33000

34000

35000



69 
 

 Gráfico 8 – Taxa de desemprego - Espanha 

 
               Fonte: Eurostat (2017).  

 

 

 

3.1.1 Utilização da Capacidade da Indústria - Espanha 

 

 

Segundo os dados do Banco da Espanha, o hiato do produto, ou seja, o diferencial 

entre o produto tendencial e o produto real, que supostamente53 mostraria a posição cíclica da 

economia e justificaria a existência de pressões inflacionárias para o período 2001-2007, foi 

em média 2,9%. Ou seja, a economia teria funcionado, no período, acima do potencial, 

provocando em média uma inflação de 3,1%54, mais de um ponto porcentual acima do 

procurado pelo Banco Central Europeu. Após a chegada da crise o hiato do produto teria 

ficado negativo, como podemos ver na Tabela 1.  

 

  Tabela 1- Crescimento potencial e hiato do produto - Espanha 

 
  Fonte: Banco de Espanha (2016).  

   PTF = Produtividade total dos fatores 

                                                             
53 No capítulo 3 submeteremos o procedimento à crítica e proporemos uma forma alternativa de avaliar a 

evolução cíclica.  
54 Inflação média medida pelo Índice de preços ao consumo para o período 2001-2007. Caldentey e Vernengo 

(2018) criticam essa interpretação da inflação espanhola. 
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   Output gap = hiato do produto 

 

O hiato do produto começará um período longo de dados negativos derivado da queda 

do PIB, que o afastará do seu potencial. Segundo os dados do Banco da Espanha, em 2009 seu 

valor será de -0,4%, tendo seus piores indicadores em 2013 e 2014, com -5,5% e -3,1% 

respectivamente, melhorando em 2016 como fruto do crescimento consolidado do último ano.  

O grau de utilização da capacidade produtiva, por sua vez, mostra aumento 

pronunciado entre 2000 e 2007. Inicia em 77,9% no segundo trimestre de 2002 e, a partir daí, 

cresce até o máximo histórico em 2007, com 82%.  

O índice de utilização da capacidade instalada sofrerá uma queda enorme com a chegada da 

crise econômica na Espanha, uma diminuição de 12,5 pontos porcentuais, chegando aos 

69,5% no primeiro trimestre de 2010, o mínimo histórico até então. A crise financeira freia os 

investimentos e o crescimento do desemprego repercute nas vendas, de modo que as empresas 

tiveram que diminuir a produção, reduzindo, assim, o uso da capacidade. Após esse mínimo, 

o índice se recupera um pouco, mas, em 2013, quando se instalou nova recessão, há outra 

queda brusca, que o fez chegar ao seu mínimo histórico, 69,4%. Nesse momento, começa uma 

tendência ascendente, que chegou em dezembro de 2016 a alcançar os 79,2%, superando a 

média do período 2000-2016, de 77,6%. Se fizermos a média para um período mais amplo, 

entre 1965 e 2016, obtemos um grau de utilização médio de 79,3%.  

             Gráfico 9 – Grau de utilização da capacidade instalada – Espanha. 

 

             Fonte: Ministério de Energia y Turismo (2017).  
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3.2 A EVOUÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO BRASIL: 2000-2016  

  

 

A evolução da atividade econômica brasileira passou por vários estágios ao longo do 

Século XXI. Começou com uma desaceleração do crescimento do PIB entre 2000 e 2001, de 

4,4% a 2,7%. Em 2003 o crescimento econômico foi débil (1,1%), mas a partir desse ano 

começaria um período de crescimento econômico que, entre 2004 e 2008, atingiu uma média 

de 4,8%. Esse só seria interrompido em 2009, com uma forte queda, chegando a ter 

crescimento negativo de -0,1%, provocado pela crise financeira internacional. Mas o país se 

recuperaria rapidamente, e já em 2010 teria um crescimento extraordinário, chegando a 7,6%. 

A partir desse ano, o desempenho econômico desaceleraria, passando para 4% em 2011, tendo 

praticamente crescimento nulo em 2014 com 0,5% e entrando numa recessão profunda nos 

anos 2015 e 2016, com -3,8% e -3,6%, respectivamente.  

 
                 Gráfico 10 – Taxa de crescimento do PIB real – Brasil, 2000-2016. 

 
                Fonte: IPEADATA (2018) 

 

Como no caso da Espanha, a análise da evolução dos componentes da Demanda 

Agregada do Brasil nos pode mostrar de forma detalhada o que influenciou no desempenho da 

atividade econômica. Assim, poderemos interpretar quais agregados mais influenciaram nos 

momentos de expansão ou retração econômica. Efetivamente, saber a porcentagem de cada 

um dos componentes da DA, qual a contribuição de cada um dos componentes no crescimento 

da mesma e qual o crescimento propriamente dito de cada um dos agregados nos dará uma 

visão mais ampla para entender o comportamento da economia no período.  O gráfico 11 

monstra a contribuição de cada componente da DA ao crescimento desta durante o período 

analisado.  
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Gráfico 11 – Contribuição de cada componente ao crescimento da DA, 2000-2016 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEADATA,(SCN ref .2010) (2018). 

 

O Século XXI começou com um crescimento da DA de 3,4% em 2000, mas, após esse 

ano, o crescimento se moderou, tendo um desempenho médio de 2,4% para o período de 

2000-2003. O componente que mais contribuiu foi a exportação, com 1,03% do total, sendo 

seguido pelo consumo privado, com 0,91%, e o consumo do governo56, com 0,37%. Nesse 

período, a FBCF contribuiu para o crescimento da DA, com uma variação de 0,02%. 

Nesse primeiro momento do século, o crescimento foi liderado pelas exportações, com 

um crescimento médio de 9,9%. As outras variáveis tiveram um comportamento irregular: o 

consumo do governo apresentou um crescimento médio de 2 %; o consumo das famílias, 

1,4%; e a FBCF 0,12%, todas elas abaixo do crescimento médio da DA. As importações 

caíram em média 0,31%. 

O período seguinte compreende os anos entre 2004-2010, coincidindo com os 

primeiros governos do Partido dos Trabalhadores. Esse período experimentou certa 

volatilidade após a chegada da crise internacional, mas a estabilidade foi rapidamente 

reestabelecida. O desempenho da economia foi forte e sustentado, com uma média de 4,3% de 

crescimento da DA. Desagregando a contribuição das respectivas variáveis, vemos como o 

consumo privado foi o que mais aportou ao crescimento, contribuindo com 3,3%, seguido 

pela FBCF, que passou a ter uma contribuição positiva de 1,4%. O consumo do governo 

incrementou sua contribuição para 0,6%, e as exportações diminuíram seu aporte à DA para 

0,7%.  

                                                             
56 O consumo do governo (Contr G no gráfico) representa às despesas com bens e serviços individuais e 

coletivos disponibilizados gratuitamente, total ou parcialmente, pelo governo.  
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Dessa vez, o componente que mais cresceu foi a FBCF, com uma variação média de 

8%, destacando-se o fortíssimo crescimento que experimentou no ano 2010, de 17,9%. Nesse 

ano específico, a contribuição da FBCF à DA foi de 3,4% para um total de 4,6%. O consumo 

das famílias também cresceu fortemente em comparação com o período anterior, obtendo um 

crescimento médio de 5,3% no período. As exportações se elevaram em 5,2% e o consumo do 

governo foi a única variável que cresceu abaixo da DA, com 3,2%.  

O período seguinte a analisar abarca os anos entre 2011 e 2016. Esse período pode ser 

dividido em dois subperíodos: até 2014, caracterizado pela desaceleração da economia, e os 

anos de 2015 e 2016, com uma forte retração.  O crescimento médio da DA entre 2011 e 2014 

foi de 2,6% ao ano. Todos os componentes reduziram sua contribuição para a taxa de 

crescimento da DA, mas ainda tiveram resultados positivos. Comparando com período 

predecessor, o consumo privado foi o único que manteve uma contribuição alta, com 2,4%. 

Os outros componentes contribuíram fracamente para a DA. O consumo do governo somou 

apenas 0,3% ao crescimento, e a FBCF contribuiu com 0,5%. No setor externo, as 

exportações ajudaram com um acréscimo de apenas 0,2%.   

 Nesse período (2011-2014), o consumo terá o papel de impulsor da DA, com um 

crescimento médio de 3,5%. Resulta chamativo o comportamento do consumo do governo, 

que começou o período com um baixo crescimento em comparação com o período anterior, 

causado pelo ajuste fiscal de 2011 (Serrano, 2015), mas positivo. Porém, em 2014, ano de um 

crescimento da DA de 1%, este obteve um aumento do 0,8%. Por sua vez, as exportações 

tiveram uma média de crescimento de 1,6%, não influenciando nitidamente o desempenho 

econômico. Por último, o comportamento da FBKF foi relevante, pois o crescimento médio 

foi o maior em comparação com o resto das variáveis, crescendo 2,2%.  

Após o crescimento da DA no ano de 2014, a economia entrou em recessão em 2015 e 

2016. A FBCF cai 12,1%, sendo a variável que mais peso teve na retração da atividade 

econômica, com a queda pronunciada do consumo das famílias de 3,8%, e com o leve 

retrocesso do gasto público, havendo uma retração média da DA de 2,2%. O aumento do 

desemprego e a queda da renda drenou a capacidade de consumir da população, de forma que 

as importações caíram em média 12,2%, contribuindo de forma positiva na DA com 2,3%, 

compensado o crescimento negativo das demais variáveis. As exportações foram o outro 

componente que contribuiu de forma positiva ao crescimento da DA, com 0,6% de média.   

A mudança na composição da DA foi notável em relação ao setor externo. Tanto as 

exportações, que passaram de 10,2% da DA em 2000 a 14,4% em 2016, quanto as 

importações, que passaram de 12,5% a 16%, ganharam peso. O consumo do governo perdeu 
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importância relativa (de 18,9% a 17,8%). Os outros dois componentes, consumo privado e 

FBCF, no cômputo total, apenas modificaram seu peso relativo. 

 Os dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE mostram a evolução da 

taxa de desemprego mensal no Brasil no período de 2002-2015. Podemos ver como até a 

chegada da atual crise a evolução da taxa foi decrescente, ou seja, partindo de uma taxa média 

de 11,6% de desempregados no ano de 2002, atinge-se o valor mínimo anual da série em 

2014, com 4,8% (6,8% PNAD).57 Em 2015, ligada à forte recessão, a destruição de emprego 

foi intensa e as taxas aumentaram rapidamente, terminando o ano com uma taxa de média de 

6,8% (8,5% PNAD). Já em 2016 (com dados da PNAD), a taxa disparou até alcançar uma 

média de 11,3%. 

       

  Gráfico 12 – Taxa de desocupação média a.a. – Brasil. 

 
                Fonte: PME/IBGE e PNAD/IBGE(2017). 

 

Segundo dados do Ipea, o PIB per capita em dólares de 2005 cresceu 23% desde o 

começo do Século XXI até 2016. Durante todo esse período a evolução tem sofrido alguns 

altos e baixos. No ano de 2000, o PIB per capita era de US$ 11.371, que se manterá sem 

grandes variações até 2004, quando terá um crescimento de 4,47%, chegando aos US$ 

12.058. Continuando o processo de forte expansão econômica, o PIB per capita crescerá até 

2009, chegando aos US$ 13.653, quando terá uma queda de 1,1% como consequência da crise 

                                                             
57 A partir de 2015 o IBGE abandonou a PME e atualmente usa o cálculo da Taxa de Desocupação da PNAD 

continua que difere da PME em alguns aspectos. A PME entrevista a 44.000 domicílios localizados em 6 

Regiões Metropolitanas (Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte) enquanto a 

PNAD tem uma amostra de 211 mil domicílios em mais de 3.500 municípios do Brasil. Ademais, a PME 

considera idade de trabalhar de 10 anos em diante, enquanto na PNAD o mínimo é 14. Por último, na PME é 

desempregado quem, além de estar sem trabalho e disponível, procurou emprego nos últimos 30 dias. Já na 

PNAD é suficiente estar sem emprego e disponível para ser considerado desempregado, o que amplia a base da 

População Economicamente Ativa, aumentando diretamente a proporção de desempregados.  
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econômica internacional. Mas se recuperará rapidamente e em 2010 obterá o maior 

crescimento anual da série, 6,49%, chegando aos US$ 14.539. A partir de 2010, o crescimento 

começará a se suavizar e o PIB per capita atingirá os US$ 15.000 em 2011, mas, a partir de 

2013, com a chegada da crise e a queda da atividade econômica, o PIB per capita recuará em 

2015 e 2016, alcançando US$ 14.024 em 2016. 

  

                 Gráfico 13 – PIB per capita, US$ dólares de 2005, Brasil, 2000-2016. 

 

                Fonte Ipeadata (2018). 

 

 

3.2.1 Utilização da Capacidade da Indústria - Brasil 

 

 

O nível de utilização da capacidade instalada (NUCI) aqui utilizado é elaborado pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). Sua média para o período compreendido entre 2000 e 2016 

é de 80,5%. 

Analisando a tendência do indicador, podemos ver que, após atingir um mínimo de 

78% na média de 2002, o nível de utilização da capacidade instalada entrará em ascensão, 

acompanhando o desempenho da economia. Nesse período, chegará ao seu máximo da série 

analisada no ano de 2008, com 84,7% de média, também o máximo da série completa. Em 

2009, após o estouro da crise americana, a utilização da capacidade instalada sofre uma queda 

vertiginosa, que terá seu ponto de inflexão no terceiro trimestre de 2009 com 76,2%. A partir 

daí, se recuperará rapidamente, atingindo níveis próximos ao máximo da série em 2010, com 

83,4% de média. Entretanto, em 2011 começará um declínio suave, que será reforçado em 

2015 com a chegada da recessão (média de 76,3%), caindo até o menor valor da série no ano 
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de 2016, com uma média de utilização da capacidade de 73,6%. Ressalta-se que a média para 

a série completa compreendida entre 1970 e 2016 foi de 80,9%. 

  

                    

       Gráfico 14 – Média anual do nível de utilização da capacidade instalada. 

 
                     Fonte: FGV (2017). 

 

 

3.3 INDICADORES POLÍTICA MONETÁRIA E FISCAL – ESPANHA  

 

 

Distintamente do que acontece no Brasil, na Espanha, as decisões de política 

monetária não influenciam de forma tão rigorosa a evolução dos indicadores fiscais. A 

exemplo, o prazo médio de vencimento da dívida pública brasileira era de 3,3 (Banco Central 

do Brasil (BCB, 2018) anos enquanto o da espanhola era 6,4 (BDE, 2018). Assim, com juros 

historicamente mais altos e prazos mais curtos, o financiamento da dívida permanece 

constantemente mais pesado. Como já mencionado no item anterior, no Brasil, a manutenção 

de elevadas taxas de juros nominais é consequência também de taxas de inflação 

historicamente altas. Na Europa, existe também a preocupação em relação à inflação, sendo o 

Banco Central Europeu (BCE) o encarregado por velar pela sua contenção. 

A configuração institucional da Zona do Euro está formada com base na ideia de 

manter a estabilidade macroeconômica e proporcionar o ambiente adequado para o 

crescimento econômico. Para obter tais objetivos, buscam-se políticas monetária e fiscais 

sustentáveis. À diferença dos países com banco central único, como no caso do Brasil, na 

Europa, como consequência da União Monetária, o BCE é o encarregado de tomar as decisões 

sobre a política monetária que afetarão todos os países membros. Uma característica 

especifica dos países que pertencem à Zona do Euro é que eles têm uma política monetária 
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centralizada e uma política fiscal descentralizada, quer dizer, as decisões sobre política 

monetária são tomadas desde o Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) e a política 

fiscal é elaborada por cada um dos países membros. Nesse viés, a capacidade de elaborar 

políticas fiscais independentes está subordinada a um conjunto de normas de cumprimento 

obrigatório por parte dos Estados membros. Os mecanismos vigentes que guiam os objetivos 

das finanças públicas são o Pacto de Estabilidade e Crescimento (PCE) e o  Procedimento de 

Deficit Excessivo58. A política fiscal fica, então restringida, a esses objetivos e a capacidade 

de manobrar dos governos se reduz ainda mais. Com essa normativa, pretende-se que não haja 

pressões inflacionárias (via emissão monetária) causadas por desequilíbrios entre gastos e 

receitas, assim como que políticas monetárias contracionistas possam ser acionadas com o fim 

de reduzir a inflação. 

 A Espanha, por estar inserida na união monetária, não tem a capacidade de realizar 

suas próprias políticas monetárias, portanto, as políticas adotadas pelo BCE podem não estar 

em concordância direta com as necessidades expressas do país em questão, mas sim com as 

necessidades do conjunto. A divergência quanto às necessidades de política econômica entre o 

conjunto da Zona do Euro e qualquer país membro no curto prazo pode resultar num 

desequilíbrio macroeconômico. De fato, se o teto inflacionário for excedido num país, pode 

ocorrer que, com uma política de taxa de juros básica baixa do BCE, haja uma taxa de juros 

reais negativa, estimulando a demanda agregada e podendo pressionar ainda mais a inflação 

do país citado.59 

Para analisar a evolução dos indicadores de política fiscal espanhóis mais relevantes 

para o nosso caso de estudo, examinaremos os dados relativos à dívida bruta pública do 

governo geral e à dívida líquida do governo geral. Também analisaremos a evolução dos 

fatores que condicionam a evolução dos indicadores acima mencionados, como podem ser 

evolução da carga tributária, gasto público/PIB, deficit nominal, deficit primário, entre outros. 

Na Tabela 2, apresentamos as médias dos principais indicadores para cada subperíodo. 

                                                             
58 O Pacto pela Estabilidade e Crescimento (PEC) foi adotado durante a terceira fase da criação da União 

Econômica Monetária em 1997 e representa um conjunto de normas voltadas a manter as finanças públicas 

saudáveis. Para os países demostrarem isso, existem dois critérios, o primeiro indica que o deficit nominal/PIB 

não pode superar os 3% e o segundo que a relação divida bruta/PIB não pode superar os 60%. Caso o país 

exceda em algum desses indicadores, será através do Procedimento de Deficit Excessivo que os países deverão 

fazer reformas imediatas pra estabilizar os indicadores e não serem sancionados pela autoridade europeia.  
59 A dinâmica é semelhante ao Efeito Walters. Denominado assim por causa do economista Alan Walters, o 

efeito aponta que o sistema de taxas de câmbio fixo da Europa (antes da união monetária) provoca efeitos 

divergentes nas distintas economias da região. Assim, um país que tivesse uma taxa de inflação maior que a dos 

outros seria obrigado a operar com as mesmas taxas de juros nominais que os demais, provocando umas taxas de 

juros reais menores. Em consequência, a taxa de inflação se veria pressionada para cima ainda mais, até a 

manutenção da paridade ser inviável e sofrer um ataque especulativo (Carvalho et al, 2017). Após a união 

monetária, as baixas taxas de juros reais estimulariam excessivamente o consumo e o investimento. 
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           Tabela 2 – Média de indicadores econômicos selecionados - Espanha.        

Ano 

Dívida 

Bruta/ 

PIB 

Dívida 

Líquida/ 

PIB 

Saldo 

orçament

ário 

primário 

Taxa de 

juros 

implícita 

Variação 

do PIB 

real 

Outros 

fatores 

condici

onantes 

Taxa de 

juros 

nominal 

Taxa de 

inflação 

Taxa 

de 

juros 

real 

2000-

2007 
46,7% 23,16% 2,61% 4,60% 3,77% 1,30% 3,05% 3,24% -0,19% 

2008-

2013 
67,18% 37,27% -6,3% 7,77% -1,36% -0,20% 1,46% 2,16% -0,68% 

2014-

2016 
99,60% 63,60% -2,3% 5,41% 2,60% 2,77% 0,07% -0,39% 0,46% 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BCE, INE e Eurostat (2018). 

 

O conceito utilizado para avaliar a evolução da dívida pública espanhola é o do 

Procedimento de Deficit Excessivo60, que segue a regulamentação europeia61. Os fatores que 

incidem sobre a dívida pública são quatro: o deficit primário, que exclui o pagamento de juros 

nominais; o crescimento do PIB nominal; os juros gerados pela dívida já contraída; e o “ajuste 

deficit-dívida”, que mostra, entre outros fatores, o financiamento da aquisição de ativos 

financeiros, que, segundo a normativa europeia, não tem impacto no deficit, mas sim na 

dívida. (BDE, 2012)62. 

Em termos comparativos, o conceito ajuste deficit-dívida equivale ao conceito 

utilizado no item subsequente para o Brasil, “outros fatores condicionantes”, com algumas 

ressalvas. Por exemplo, o efeito do ajuste cambial nas reservas internacionais é nulo no caso 

da Espanha, pois as reservas internacionais não são computadas na dívida pública espanhola 

ao permanecerem no BCE e não no Banco da Espanha – também estariam inclusas as 

privatizações. Já o dado espanhol integraria o resgate aos bancos durante a crise. 

Deduzindo os ativos financeiros das administrações públicas da dívida pública, 

segundo o Procedimento de Deficit Excessivo, obtemos a dívida líquida espanhola63. Esses 

ativos já consolidados correspondem a depósitos, créditos, ações e outras participações que as 

                                                             
60 Esse conceito não mostra a totalidade dos passivos consolidados das administrações públicas porque exclui 

alguns tipos de créditos comerciais dada a difícil comparação entre os países da UE. Entretanto, é o usado para 

efeitos comparativos com o resto da União Europeia e, no final, o usado para a política fiscal. 
61 Artigo 126 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. 
62 A despeito do documento oficial usar PIB e taxa de juros em termos nominais. Na análise, usamos em termos 

reais para efeitos de comparabilidade com o caso brasileiro.  
63 Nem o Ministério da Fazenda espanhol nem o BCE publicam uma série oficial sobre a dívida líquida. 



79 
 

administrações públicas detêm perante o setor privado. O cálculo da dívida líquida é um 

recurso importante para proporcionar uma imagem completa sobre a real situação das 

finanças públicas. Em teoria, poderia se reduzir a dívida bruta vendendo os ativos em poder 

do governo, mas isso não ocorre na prática, pois há a dificuldade na medição da liquidez dos 

ativos. Nem todos os ativos são altamente líquidos e nem temos em conta que no momento da 

venda pode-se incorrer em perdas. Por exemplo, o valor dos ativos adquiridos pelo governo 

espanhol durante a crise pode ter variado fortemente como consequência da incerteza. Outro 

aspecto importante para efeitos de comparabilidade dos dados sobre dívida pública resulta da 

composição e da qualidade dos ativos financeiros em posse. Assim, ter um título de alta 

qualidade não é o mesmo que possuir um ativo “tóxico” de um banco falido (Lojsh et al, 

2011).  

  

 

3.3.1 Evolução dos indicadores 

 

 

As evoluções dos indicadores de política fiscal da Espanha estão marcadas pelo 

desempenho da economia espanhola ao longo da série analisada. No período 2000-2016, 

podemos diferenciar 3 subperíodos compreendidos: 1) Entre 2000 e 2007, encaixa-se o 

primeiro, caracterizado por um crescimento sustentado e uma evolução positiva dos 

indicadores fiscais; 2) Entre 2008 e 2013, encaixa-se o segundo, caracterizado como um 

período de forte recessão e com uma evolução negativa dos indicadores fiscais; 3) Entre 

2014-2016, enquadra-se o último período, caracterizado pela retomada do crescimento, mas 

sem melhoria dos indicadores fiscais.  

 

 

3.3.2 A evolução entre os anos 2000 e 2007  

 

 

 Um dos fatores que incidem diretamente sobre a dívida pública é a taxa de juros 

nominal. O BCE, através do mecanismo de transmissão da política monetária, tenta 

influenciar a evolução da taxa de inflação e a atividade econômica e, portanto, a evolução da 

dívida pública. 
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  Durante os primeiros anos da década, a taxa de inflação europeia ficou, na média, 

muito próxima do teto estabelecido. A política monetária então realizada pelo BCE visou 

manter a taxa de juros real próxima de 1% na Zona do Euro. Na Espanha, o bom desempenho 

da atividade econômica, com um crescimento médio para o período de 3,8%, estava 

pressionando para cima os preços, mantendo na média do período uma taxa de inflação de 

3,2%, mais de um ponto porcentual acima da média da Zona do Euro. Isso provocou que a 

taxa de juros real na Espanha tivesse valores negativos, estimulando o consumo e o 

investimento, de forma a criar o ambiente adequado para a bolha imobiliária64. 

 Nesse contexto, a arrecadação total cresceu proporcionalmente mais do que o PIB, 

com uma média de 4,6% por ano, provocada pelo aumento da arrecadação sobre o lucro das 

empresas, tributos sobre o consumo e pelas receitas relacionadas ao boom imobiliário 

(Eurostat, 2018). Isso fez a carga tributária (CT) aumentar65 de 38,1 % em 2000 até 40,9% no 

ano de 2007, maior dado da série histórica. O crescimento do gasto público66 durante o 

período foi intenso, com uma média de 3,5% ao ano, algo inferior ao crescimento do PIB, 

situando-se, na média, em 39,6% do PIB. Dessa forma, com um crescimento da arrecadação 

maior do que o do gasto público ou, dito de outra forma, com um superavit primário maior 

que o pagamento dos juros da dívida, o governo geral obteve, na média, um superavit nominal 

de 0,4% do PIB. 

 

            Gráfico 15 – Déficit nominal, Déficit primário e juros pagos pelas Administrações Públicas, Espanha.  

 

            Fonte: Eurostat. 

 

                                                             
64 Segundo os dados vistos no item anterior, o crescimento do consumo privado cresceu em média 3,6% ao ano 
e a FBCF 6% ao ano, enquanto a DA agregada crescia 3,7%. 
65 A CT na Espanha representa os recursos procedentes da tributação a rendas e patrimônio, bem como sobre 

produção e importações, capital e contribuições sociais. 
66 O gasto público mencionado equivale ao gasto total do governo tirando os subsídios. 
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 Os dados relativos à evolução da dívida pública bruta e líquida no começo do Século 

XXI são positivos (se comparados com os atuais). Com uma situação orçamentária favorável, 

uma taxa de juros real implícita relativamente baixa e um crescimento do PIB sustentado, a 

dívida bruta caiu na média 2,8 p.p. a cada ano, passando de 58% em 2000 a 35,6% no ano 

2007, que será considerado aquele com a menor porcentagem da relação dívida bruta/PIB na 

série analisada. A média da Área do Euro67 para o período em questão foi de uma relação 

dívida bruta/PIB de 67,5%, bem acima do dado espanhol. A relação dívida líquida/PIB 

manteve um comportamento similar à dívida bruta, caindo 15% anual durante o período, 

passando de 33,7% no ano 2000 a 8,4% no ano 2007. Apesar da taxa de juros implícita real 

sobre a dívida pública estar acima da taxa de crescimento do PIB, a geração de superavit 

nominais médios compensou o comportamento da taxa implícita. 

 

           Gráfico 16 - Evolução taxa de juros real e taxa de juros real implícita - Espanha 

 

           Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Eurostat (2017). 

 

 

3.3.3 A evolução entre os anos de 2008 e 2013 

 

 

A crise econômica internacional impactou fortemente a Espanha. Com uma economia 

impulsionada predominantemente pelo setor da construção, a crise financeira internacional 

cortou os fluxos de financiamento que davam sustento ao modelo econômico, provocando 

uma forte recessão (Lopez, 2011).   

O BCE reagiu à crise econômica reduzindo constantemente a taxa de juros básica com 

a finalidade de reativar a economia, deixando-a, na média, em 1,46%. Com uma inflação 

                                                             
67 Dado relativo à Área Euro dos 19 (Eurostat). 
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média europeia abaixo do teto estabelecido, 1,96%, a política monetária expansiva visava 

reanimar a atividade econômica. A Espanha, com uma taxa de inflação média acima da 

europeia, 2,2%, obteve taxas de juros reais mais negativas do que a média europeia, mas que 

não conseguiram reativar nem o consumo nem o investimento68, já que, com o aumento do 

risco-país, a taxa básica deixou de ser a referência no financiamento do consumo e do 

investimento, restringindo-se fortemente o crédito. 

  

          Gráfico 17 – Carga Tributária da Espanha como razão do PIB 

 

          Fonte: Eurostat (2018) 

 

 Com a chegada da crise econômica, houve uma queda abrupta da arrecadação 

tributária. A queda da receita veio em parte do estouro da bolha imobiliária e, em parte, da 

própria crise econômica que reduziu o consumo, os lucros empresariais e o nível de 

emprego69. Entre 2008 e 2013, houve uma redução anual média da arrecadação de 2,3%. Com 

uma queda média do PIB menor que a queda da arrecadação, a CT diminuiu, passando de 

41% em 2007 para 38,6% em 2013. Cabe ressaltar que a maior queda aconteceu no ano de 

2009, quando a CT atingiu 34,8%. Após esse ano, haverá um processo de consolidação fiscal, 

com o intuito de reduzir o deficit nominal, elevando alguns tributos ao consumo70.  

 

                     

 

 

   

                                                             
68 Os dados do item 2.1 mostram como o consumo provado caiu, na média, 2,2% e a FBCF caiu 7,6% ao ano. Já 

o desempenho da DA foi de queda de 1% ao ano. 
69 Segundo dados do item 2.1, o desemprego passou de representar, em 2008, 11,3% da população 
economicamente ativa a representar 26,1 %, em 2013. 
70 Ver notícia do jornal El País de 26/09/2009. Disponível em: 
<https://elpais.com/economia/2009/09/26/actualidad/1253950374_850215.html> 

38.1 37.9 38.2 37.9
38.7

39.5
40.5

41.0

36.7

34.8

36.2 36.2

37.6
38.6 38.9 38.5

37.7

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016



83 
 

 Gráfico 18 – Formação Bruta do Capital Fixo - Governo Geral da Espanha - % do PIB. 

 

                     Fonte: Eurostat (2017). 

 O gasto público se elevou fortemente com a chegada da crise. Em primeiro lugar, a 

política fiscal expansiva do governo e a ativação dos estabilizadores automáticos, como 

consequência da elevação do desemprego na economia, elevaram, na média, 7% o gasto entre 

os anos de 2008 e 2009. A formação bruta do capital fixo (FBCF) público cresceu 6,9% no 

ano de 2009, após o programa de investimentos públicos, cujo objetivo era elevar a demanda 

agregada (Gobierno de España, 2009)71. Nesse ano, o governo conseguiu frear a queda da 

atividade econômica, mas os altos deficit públicos e a crise de dívida de alguns países 

europeus fez com que o governo tomasse medidas de ajuste fiscal.  Assim, no subperíodo 

analisado, a variação média do gasto do governo foi de um incremento anual de 1,2%, 

passando de um gasto/PIB de 39% em 2007 a 45,6% em 2013.     

Durante o período de crise econômica, o deficit nominal não só será influenciado pelo 

saldo corrente entre gastos e receitas do governo ou pelo pagamento de juros da dívida, como 

também será acrescido pela ajuda às instituições financeiras (II.FF)72. Conforme o país 

adentrava na crise econômica, a necessidade de financiamento crescia. A deterioração da 

situação fiscal incrementou tanto o deficit primário do governo quanto o pagamento de juros 

da sua dívida. Entre 2008 e 2013, o incremento médio do deficit nominal foi de 8,7 p.p., 

dividido entre um incremento médio do deficit primário de 6,3 p.p e um crescimento médio de 

2,3 p.p no pagamento dos juros da dívida. 

  

 

 

                                                             
71  O conhecido Plan español para el estimulo de la economia y del empleo (Plan E) representa um conjunto de 

medidas econômicas, financeiras e fiscais para recuperar o crescimento e a criação de emprego no início da crise. 

O plano em si foi a continuação de uma série de medidas, como o Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), o 

Fondo Especial del Estado para la Dinamizaciön de la Economía y el Empleo (FEDE) e o  Fondo Estatal para 

el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL).  
72 As ajudas às instituições financeiras representam em média 0,6% do deficit anual entre os anos 2008 e 2013. 

No ano 2012 de um deficit nominal de 10,5%, 3,7 % corresponderam a ajudas ao setor bancário. 

y = -0.0012x + 0.0476
R² = 0.3821
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                Gráfico 19 - Dívida pública bruta e líquida, % PIB – Espanha. 

 

              Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Eurostat (2018). 

 A evolução da relação dívida bruta / PIB sofreu um forte crescimento durante o 

período, incrementando-se em 120%. Esse aumento se explica, principalmente, pelos fortes 

deficit primários e também pelo pagamento de juros da dívida. Em menor medida, outros 

fatores condicionantes também influenciaram o crescimento da dívida, como o ajuste deficit-

dívida. O desempenho do ajuste déficit-dívida do período foi negativo, incrementando a 

dívida em 0,2%, na média. Mas destaca-se que nos anos de 2010 e 2011 a liquidação de ativos 

contribuiu para compensar o forte aumento da dívida. 

A elevação do endividamento pode ocorrer por duas causas, sendo a principal delas, 

normalmente, o financiamento do deficit público. Mas o governo também pode aumentar sua 

dívida como consequência de aquisição de ativos. Durante o período recessivo, com a 

justificativa de que o sistema bancário espanhol não poderia quebrar, o governo central 

interveio, recapitalizando os bancos comerciais em problemas num processo de reestruturação 

do sistema bancário73. Ademais, com propósito de oferecer ajuda financeira a países com 

problemas de liquidez, o governo concedeu créditos para paliar os problemas de dívida 

soberana de outros estados membros (Gordo et al, 2013). Por um lado, esse mecanismo de 

ajuda fez aumentar a dívida bruta, pois o governo precisava emitir títulos nos mercados de 

capitais para prestar a assistência financeira.  Por outro lado, a dívida líquida aumentou, como 

consequência do crédito concedido ao país em dificuldades.    

A evolução da relação dívida liquida/PIB, nesse período, veio marcada pela aquisição 

desses ativos financeiros acima comentados. O crescimento médio da dívida líquida/PIB foi 

                                                             
73 O Fundo de Restruturação Ordenada Bancária (FROB) foi constituído em 2009. É a entidade criada para 

oferecer recursos próprios para as entidades de crédito em dificuldades financeiras.  
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de 39% anual, enquanto o crescimento médio da dívida bruta foi de 16,5%. Essa diferença é 

causada porque os ativos financeiros não acompanharam o ritmo de crescimento da dívida. 

  

 

3.3.4 Evolução entre 2014 e 2016 

 

 

Por último, o período compreendido entre 2014 e 2016 é caracterizado pela retomada 

do crescimento. A política monetária do período continuou sendo claramente expansiva, com 

taxas de juros básicas próximas a zero, mas com o problema da armadilha da deflação. Quer 

dizer, com juros próximos a zero e num processo deflacionário (caso da Espanha), a taxa de 

juros real ficou positiva.  

 Com a recuperação econômica a partir de 2014, a variação da arrecadação média do 

período se tornou positiva, elevando-se em 2% anual. Como o crescimento da arrecadação 

ficou abaixo do crescimento médio do PIB para o período, 2,6%, a tendência da CT foi de 

redução, caindo um ponto porcentual. Em relação ao gasto público, a consolidação fiscal 

continuou como objetivo do governo, ficando a variação da taxa de crescimento média do 

gasto público praticamente estagnada em 0,1% ao ano.  O componente que mais sofreu com a 

disciplina fiscal foi a FBCF, que teve uma redução média anual de 2,3%. A FBCF teve um 

comportamento pró-cíclico durante toda a crise econômica, com exceção do ano 2009, 

mostrando uma queda acumulada desde o início da crise de 60%. 

Com tal disciplina fiscal entre os três anos da recuperação econômica (2014-2016), 

houve uma melhora do saldo primário, embora este ainda permanecesse deficitário, com uma 

média de -2,1% ao ano. Pela primeira vez desde o começo da crise, o gasto com juros da 

dívida superaria o deficit primário. O fato de ainda se manter um deficit nominal em média de 

5,2% do PIB no período do crescimento econômico é causado, principalmente, pela presença 

de deficit primários, algo que não tinha ocorrido no período anterior à crise econômica.  

Em 2014, ainda que o PIB real voltasse a crescer (1,1%), a dívida bruta continuou 

aumentando e, pela primeira vez na série, superou os 100% do PIB. A evolução da relação 

dívida/PIB será estabilizada em 2015, mas, apesar de se obter um crescimento real de 3,6% do 

PIB durante os anos de 2015 e 2016 e os ajustes déficit-dívida serem favoráveis (contribuindo 

para uma redução média de 2,1% da dívida), não haverá força suficiente para compensar o 

ainda alto deficit e impulsar uma queda maior. A dívida caiu somente 1 ponto porcentual, 
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situando-se em 99,4%. Ressalta-se que a relação dívida líquida/PIB se manteve estável com 

uma média de 63,6%. 

  

 

3.4 INDICADORES DE POLÍTICA FISCAL E MONETÁRIA – BRASIL 

 

 

No Brasil, durante o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, foram 

realizadas reformas estruturais com o objetivo de atingir a estabilidade macroeconômica. Com 

a mudança de regime de câmbio fixo para flutuante, perdeu-se o principal instrumento de 

controle inflacionário que o país tinha. Porém, adotou-se um regime de metas de inflação74 

com o objetivo de manter a taxa de inflação baixa e estável, em que o principal instrumento 

seria a taxa de juros básica75. Outra reforma importante realizada na época foi a 

implementação de uma meta fiscal76 com o objetivo de manter as despesas primárias 

controladas e, assim, transmitir confiança sobre a sustentabilidade das contas públicas. Essas 

três mudanças são conhecidas como a implantação do tripé macroeconômico, cujo objetivo 

era promover um ambiente de estabilidade macroeconômica considerado ideal para o 

desenvolvimento econômico (Giambiagi. 2011).  

Tanto a política monetária quanto a política fiscal ficaram condicionadas às metas 

estabelecidas e a ligação entre elas ficou ainda mais fortalecida. O mecanismo que liga 

principalmente as decisões da política monetária com a política fiscal é destacado através do 

regime de metas de inflação. O BC persegue uma inflação estável e baixa e recorre a 

variações da taxa de juros nominal para atingir a meta estabelecida. No momento em que o 

BC percebe que a expectativa da inflação pode ficar acima (abaixo) da meta, age aumentando 

(baixando) a taxa de juros com o intuito de controlá-la. Consequentemente, o aumento 

(queda) da taxa Selic incidirá sobre a dívida pública via aumento (queda) no pagamento de 

juros nominais. O impacto fiscal da política monetária implica buscar uma meta fiscal 

                                                             
74 O sistema de metas de inflação foi implementado no Brasil em 1999. O índice de referência é o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
75 A taxa básica de juros nominal é denominada taxa Selic ou taxa Over-Selic, sendo o principal instrumento de 

política monetária do Copom e representando a taxa de juros média que incide sobre os financiamentos diários 

com prazo de um dia útil (overnight), lastreados por títulos públicos registrados no Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia (BCB,2016). 
76 A meta fiscal é uma estimativa da diferença entre os gastos esperados e as receitas esperadas. Ela é definida 

pelo governo e aprovada pelo Congresso através da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
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conveniente com a estabilidade da dívida pública. Assim, se o déficit nominal77 aumentar, o 

governo fará, na prática, um esforço fiscal para manter a dívida pública controlada. Os efeitos 

do impacto fiscal da política monetária podem ser analisados através da evolução da Dívida 

Líquida do Setor Público (DLSP)78. Este será o indicador escolhido para analisar a evolução 

da política fiscal (em conexão com a política monetária) da economia brasileira durante o 

período entre 2000 e 2016.  

Desmembrando tal indicador, teremos uma ideia geral de quais foram os resultados 

das políticas adotadas ao longo do período analisado. Além do resultado primário, da taxa de 

juros real implícita79 e do crescimento real da economia, outros fatores condicionam a 

evolução da DLSP. Dentre esses fatores condicionantes, podemos encontrar os ajustes do 

câmbio, pois valorizações ou desvalorizações afetam o montante da dívida externa em moeda 

doméstica e o valor das reservas internacionais, bem como as privatizações. Na Tabela 3, 

apresentamos as médias dos principais indicadores que explicaremos em seguida. 

 

         Tabela 3 – Média de indicadores econômicos selecionados – Brasil. 

Ano 

Superávit 

primário/ 

PIB 

DLSP/PIB 

31.12 

Variação 

do PIB 

Taxa de 

juros real 

implícita 

Outros fatores 

condicionantes 

Taxa de 

juros real 
Taxa Selic 

2000-2003 3,3% 55,2% 2,5% 4,3% 3,4% 9,7% 21,2% 

2004-2008 3,4% 45,3% 4,8% 8,3% -1,7% 9,2% 15,0% 

2009-2010 2,3% 39,4% 3,6% 6,6% 1,4% 4,5% 9,8% 

2011-2014 1,6% 32,4% 2,1% 9,7% -2,2% 3,4% 9,7% 

2015-2016 -2,2% 40,9% -3,7% 10,6% -0,2% 5,0% 13,8% 

         Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BCB e Ipeadata (2018).  

 

No Brasil o órgão encarregado de tomar decisões sobre a política monetária é o 

Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Baseado no sistema de metas de 

inflação, o Copom se reúne80 para decidir qual será a meta da taxa básica de juros oportuna 

para conseguir a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A meta 

fiscal definida pelo governo terá que ser atingida para dar credibilidade à condução da política 

                                                             
77 O resultado nominal (também chamado de Necessidade de Financiamento do Setor Público) corresponde à 

diferença entre o fluxo de receitas totais e o fluxo de despesas totais em determinado período (BCB, 2016). É, de 

fato, o valor que o governo vai precisar financiar via elevação de passivos, emitindo dívida mobiliária ou 

bancária, ou via diminuição de seus ativos. Esse valor inclui, portanto, o resultado primário e os juros nominais 

da dívida. O financiamento do deficit nominal se produz através de financiamento interno e externo. O 

financiamento interno ocorre por meio da expansão da dívida mobiliária e da dívida bancária. 
78 A DLSP corresponde à diferença entre total de passivos e o de ativos acumulados pelas três esferas do 

governo, pelo Banco Central e pelas empresas estatais, excluindo a Petrobrás, Eletrobrás e o sistema de bancos 

públicos (BCB, 2016).  
79 A taxa implícita da dívida líquida, no conceito definido pelo BC, corresponde a uma média de todas as taxas 

de juros que incidem sobre os passivos e os ativos, ponderada pelos pesos relativos de cada um dos passivos e 

dos ativos (Gobetti, 2010). 
80 O Copom se reúne 8 vezes por ano desde 2006, aproximadamente a cada 6 semanas.  
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econômica. Desta forma todo o relativo à política fiscal, tanto pelo lado dos gastos 

(investimentos públicos, provisão de bens públicos, como sistema de saúde, educação, etc.) 

quanto pelo lado das receitas (tributos, lucros das Empresas Estatais...) se verá afetado pela 

geração de maiores ou menores deficits nominais. 

 

 

3.4.1 Evolução dos indicadores 

 

 

 Durante os primeiros anos 2000-03 da série analisada, nem a meta da inflação, nem o 

intervalo de tolerância foram atingidos. Para levar a taxa de inflação para perto da meta, a 

política monetária então realizada foi restritiva. As elevadas taxas de juros contribuíram 

negativamente com a capacidade de expansão do PIB, tendo este um desempenho modesto. A 

arrecadação tributária81 cresceu com mais força do que o PIB, elevando, assim, a carga 

tributária bruta (CTB)82. A política fiscal implementada foi restritiva, com uma elevação da 

arrecadação acima do PIB e do gasto público no período. Salienta-se que as taxas de juros 

crescentes influenciaram positivamente para o crescimento do pagamento de juros da dívida.  

Nesse viés, o governo, para enfrentar esse pagamento e não elevar ainda mais a dívida 

pública, manteve a disciplina fiscal, obtendo um superavit primário83 médio de 3,3% a.a84. O 

ajuste cambial motivado pela desvalorização sofrida pelo câmbio até 2002 fez aumentar a 

DLSP85 (a dívida externa representava 26% da dívida total), apesar do crescimento econômico 

e do superavit primário. Até março de 2003, a DLSP se manteve num patamar próximo de 

60% do PIB, os níveis mais altos da série.  

  

 

   

                                                             
81  Média realizada através dos dados dos relatórios da Carga tributária no Brasil da Receita Federal, pois a série 

atualizada só começa em 2002.  
82 A Carga Tributária Bruta é definida como a razão entre a arrecadação de tributos e o PIB a preços de mercado, 

ambos considerados em termos nominais (Receita Federal,2017). 
83 O resultado primário representará a diferença entre as receitas totais não-financeiras do governo e as despesas 

totais não-financeiras, ou seja, excluirá a receita de aplicações financeiras de ativos do governo e excluirá 

também os juros nominais pagos sobre a dívida pública (BCB, 2016). Haverá superavit primário quando o 

governo arrecadar mais do que gasta, e deficit na situação oposta. 
84 Para saber se o governo realizou esforço fiscal nos remeteremos a um exercício econométrico no último 

capítulo.  
85A série de dados das estatísticas fiscais atualizada só existe desde o ano 2001, pois, por causa da exclusão da 

Petrobras e Eletrobrás das estatísticas fiscais a partir de 2009 e 2010, respectivamente, a série somente foi 

atualizada retroativamente até o 31/12/2001.  O dado representa a média para os anos de 2002 e 2003.  
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 Gráfico 20 – Resultado primário, resultado nominal e pagamento de juros nominais sobre a dívida    

pública,          var % do PIB – Brasil. 

 

            Fonte: Banco Central (2017). 

 

Como vimos, nos primeiros anos após a introdução do sistema de metas de inflação, a 

taxa de inflação ficou acima do nível estabelecido, motivando a alta dos juros e influenciando 

o crescimento da dívida. 

Entre os anos 2004 e 2008, os indicadores macroeconômicos melhoraram em geral. A 

melhora da conjuntura econômica internacional e o comprometimento do novo governo de 

continuar com as reformas estabelecidas anos atrás ajudaram que a inflação convergisse para 

a meta (Giambiagi et al, 2011). Efetivamente, a inflação ficou dentro do intervalo previsto 

durante o período todo. Assim, o Copom foi diminuindo gradualmente a taxa de juros 

nominal, porém a taxa de juros real se manteve alta. A política monetária mais flexível 

facilitou as condições do financiamento empresarial, dando mais dinamismo à economia e 

permitindo um crescimento sustentado médio durante todo o período de 4,8% ao ano. Tanto o 

melhor desempenho da economia quanto a composição desse desempenho elevaram a 

arrecadação (média de 6,2% ao ano) numa maior proporção do que o PIB, elevando-se desse 

modo a relação CTB/PIB. Isso facilitou o custeio do gasto público86 (aumento médio de  4,7% 

ao ano) e das transferências do setor público para o privado, que se elevaram constantemente 

durante todo o período. 

 O resultado dessas ações foi de um superavit primário que se manteve elevado 

durante o período. Apesar do pagamento de juros da dívida ainda se manter alto, mostrava 

uma tendência de redução ao longo do tempo graças à continuada moderação desta. Portanto, 

                                                             
86 Devido à falta do dado oficial do gasto público total no Brasil, este foi calculado como a diferença entre a 

NFSP trimestral e a CTB trimestral. 
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com superavit primário crescendo e pagamento de juros caindo, a NFSP se reduziu.  A partir 

de 2006, a estrutura patrimonial começou a mudar, tendo o governo começado a acumular 

reservas internacionais como política para prevenir o impacto de possíveis choques cambiais, 

convertendo-se em credor líquido de moeda estrangeira. A consequência disso foi o aumento 

da taxa de juros real implícita média que incide sobre a DLSP.  A DLSP caiu de 54,3 % em 

2003 para 37,6% em 2008. É importante ressaltar a forte queda que experimentou a DLSP 

entre os anos 2007 e 2008, em parte por consequência da forte desvalorização87 cambial que 

sofreu o real no ano de 2008. 

 

                    Gráfico 21 - Taxa de juros real e taxa de juros real implícita - Brasil 

    

                    Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BCB (2017). 

 

O seguinte intervalo de tempo destacado refere-se aos anos de 2009 e 2010. Esses dois 

anos correspondem a um momento de forte volatilidade na economia brasileira. Com a crise 

internacional que começou em 2008, o PIB se ressentiu e ficou estagnado em 2009.  

  

                  Gráfico 22 - DLSP % do PIB a 31/12 – Brasil. 

 

                Fonte: Banco Central (2017). 

                                                             
87 A desvalorização cambial faz aumentar o valor das reservas internacionais na posse do governo, gerando um 

efeito positivo na DLSP. 
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Durante o ano de 2009, a taxa de inflação se aproximou muito da meta. Com a 

inflação na meta e tentando estimular a atividade econômica, o BC relaxou a política 

monetária reduzindo a Selic e, consequentemente, a taxa de juros real para o menor valor da 

série histórica até o momento. Isso contribui para que o pagamento dos juros da dívida 

continuasse caindo para a menor porcentagem paga até o momento. Além disso, o governo 

reduziu algumas alíquotas tributárias, caindo, assim, a arrecadação mais do que o PIB88 

(queda de 3,9%) e reduzindo a CTB. Por outra parte, para reverter o quadro desfavorável 

causado pela crise internacional, o consumo do governo se elevou, relaxando a meta de 

superavit primário, tendo o pior resultado até então visto (1,94% do PIB).  Como a queda do 

superavit superou a queda dos juros nominais, a NFSP cresceu. Isso, adicionado à valorização 

do câmbio, contribuiu para elevar a DLSP. 

A política fiscal expansionista de finais de 2009 e 2010 impulsionou a economia em 

2010 com um forte crescimento do PIB, de 7,6%. Com a taxa de inflação um pouco acima da 

meta, mas dentro do intervalo de tolerância, a taxa Selic foi mantida estável. A arrecadação se 

elevou fortemente (aumento de 8,4%), elevando, desse modo, a CTB. Ademais, as 

transferências para o setor privado diminuíram (seguro desemprego), deixando mais recursos 

nas mãos do governo, que aumentou  o gasto público (aumento de 6,5%) permitindo que o 

superavit primário aumentasse, ficando 2,6% do PIB. O aumento da taxa de juros implícita, a 

valorização do câmbio e o aumento da NFSP não compensaram o efeito do forte crescimento 

do PIB sobre a DLSP, caindo esta moderadamente.  

Sintetizando o ocorrido nos 10 primeiros anos analisados, podemos ver como os 

indicadores fiscais têm evoluído positivamente. A DLSP caiu 13,5 pontos porcentuais entre os 

anos 2001 e 2010 devido, principalmente, ao crescimento sustentado experimentado, à 

contínua queda dos juros como proporção do PIB, e à manutenção de elevados superavit 

primários, excetuando os dois últimos anos. Como Bastos et al (2015, pág 13) ressaltam, 

apesar de terem os dois indicadores a mesma tendência de melhora, não parece que haja uma 

forte conexão entre a geração de superavit primários e a tentativa de manter, por parte do 

governo, um determinado deficit nominal. Outro aspecto importante a destacar é como apesar 

da taxa Selic ter caído fortemente durante o período, a taxa de juros implícita ter aumentado, 

demonstrando como o custo de financiar os ativos do setor público tem se mantido alto. 

O último intervalo a analisar se encaixa entre os anos 2011-2016 e se caracteriza pela 

desaceleração até 2014 e forte recessão em 2015 e 2016. 

                                                             
88 Resultado também da contração da FBCF maior do que a do PIB. 
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No período de desaceleração, apesar de a inflação ter permanecido relativamente 

afastada da meta, ficou dentro da margem estabelecida. A política monetária do BC, com o 

objetivo de manter o nível de atividade econômica dos períodos anteriores, continuaria sendo 

expansionista. A taxa de juros nominal média do período seria a menor experimentada do 

intervalo analisado (ainda que para outros países tais juros pudessem ser considerados altos), 

influenciando a taxa de juros real média, que também experimentaria uma redução. Em 2012, 

observa-se a menor taxa de juros real da série histórica, com um valor de 2,2% a.a. Com um 

desempenho econômico débil durante o período e particularmente estagnado durante o ano 

2014, assim como com a política de desonerações fiscais89 implementada pelo governo, a 

arrecadação ficou estagnada, reduzindo consideravelmente a relação CTB/PIB (que passou de 

33,4% do PIB em 2011 a 31,9% em 2014). Isso, unido a uma política fiscal expansiva, com 

aumento de gasto público (média anual de 4,4%), diminuiu o superavit primário até ocorrer o 

primeiro deficit primário da série analisada em 2014 (-0,56% do PIB). Nesse período, os 

fatores que modificam a relação DLSP/PIB tiveram resultados contrapostos. Por um lado, 

houve uma queda do superavit primário e um forte aumento da taxa de juros real implícita, 

pressionando a relação para cima; por outro, a desvalorização cambial aumentou o montante 

das reservas cambiais em moeda nacional, pressionando-a para baixo. O resultado foi uma 

queda de 2 pontos porcentuais.  

  

              Gráfico 23 – Carga Tributária Bruta como % do PIB – Brasil.   

 
             Fonte: Receita Federal (2017). 

 

Em 2015, depois de 10 anos de inflação controlada, houve um forte crescimento da 

inflação efetiva, causada em parte pelo choque dos preços administrados – que aconteceu 

                                                             
89 As desonerações fiscais formam parte de uma série de políticas que o governo brasileiro implementou durante 

e após a crise financeira internacional com o objetivo de estimular o investimento privado. 
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após as eleições de 2014 – e pela forte desvalorização experimentada (BCB, 2016). Com a 

inflação longe da meta, a política monetária do BC foi contracionista, elevando a taxa Selic 

para uma média de 13,8% ao ano. Após 3 anos de desaceleração econômica, em 2015 e 2016 

houve uma forte recessão. Com a crise, aumentou o desemprego, houve queda da arrecadação 

(queda de 2,95%) e os estabilizadores automáticos aumentaram as transferências ao setor 

privado, diminuindo ainda mais os recursos do governo.90 Desse modo, os gastos públicos 

cresceram como proporção do PIB passando de 37,5% do PIB em 2014 a 40,8% do PIB em 

2016, mas o consumo do governo91 e o investimento público caíram em média 2,9% e 26,5% 

respectivamente. Esse ambiente negativo provocou um aumento do deficit primário (1,85% e 

2,5% do PIB respectivamente). A taxa de juros real implícita continuará crescendo, dado o 

aumento da taxa Selic. Salienta-se que o deficit primário, a forte recessão e o aumento da taxa 

de juros implícita provocaram um forte aumento da DLSP, que passou de 32,6% em 

dezembro de 2014 para 46,2% em dezembro de 2016. A junção de um forte aumento da taxa 

Selic e de crescimento da taxa de juros real implícita provocou a atual deterioração da DLSP. 

  

Observando todo o período de análise, os indicadores fiscais e monetários tiveram um 

desempenho modesto. A evolução da DLSP/PIB teve uma forte queda até o ano 2013, mas 

bastaram dois anos de recessão para contrabalançar a tendência. A variação foi de uma queda 

de 5,3 p.p, mantendo uma média entre 2001 e 2016 de 42,7%. Se analisado o sistema de 

metas de inflação com a média da taxa efetiva do período, vemos que o resultado tem ficado 

inclusive fora do intervalo de referência. A taxa de juros real implícita teve uma tendência 

altista durante o período, e chama a atenção que, após o ano de 2007, essa taxa fica acima da 

taxa de juros real. Isso ocorreu pelo crescimento da obtenção de ativos por parte do governo 

(créditos ao BNDES, acumulação de reservas internacionais, créditos habitacionais da Caixa 

Econômica Federal, etc.) e pelo alto custo desses ativos.  

  

 

3.5 A EVOLUÇÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA NA ESPANHA 

 

 

                                                             
90 Apesar de a queda do PIB (média de-3,7%) ser maior que a queda da receita tributária (-2,95%), o que 

provocaria um aumento da CTB, o crescimento das transferências ao setor privado provocou uma queda da CTL. 
91 Relembrando que o consumo do governo corresponde à despesa com bens e serviços disponibilizados pelo 

governo gratuitamente.  
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 Semelhante ao caso brasileiro, o objetivo do BCE é a obtenção de uma taxa de 

inflação baixa e estável. Como instrumento principal de política monetária, o BCE também 

usa a taxa de juros básica. Como já comentamos no item anterior, a Espanha, ao estar inserida 

numa união monetária, não tem a capacidade de realizar sua própria política monetária, e será 

o BCE o encarregado de elaborar as políticas com a finalidade de manter a taxa de inflação 

baixa e estável no conjunto da Zona do Euro. Uma diferença importante em relação ao Brasil 

é o mecanismo de controle da inflação. No caso brasileiro, como já mencionado 

anteriormente, é usado o sistema de metas de inflação, com um objetivo inflacionário de 4,5% 

ao ano, com flexibilidade de 1,5 pontos percentuais (desde 2017) para cima e para baixo. Já 

no caso europeu, não há meta de inflação, mas sim um teto máximo inflacionário de 2%, que 

mostra para as autoridades europeias o valor limite para manter a estabilidade de preços no 

médio prazo. O índice de preços utilizado é o índice de preços harmonizado, no caso da 

Espanha, o Índice de Preços ao Consumo Harmonizado (em espanhol, IPCA), elaborado pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE).  

No dia primeiro de janeiro de 1999, concretizou-se a terceira fase da União Econômica 

e Monetária, na qual se fixavam as taxas de câmbio dos países participantes. Assim começava 

o período no qual a política monetária era da responsabilidade do BCE.  

Para compreender melhor qual foi a evolução da política monetária do BCE, 

retrocederemos, nesta dissertação, um pouco do nosso período de análise a fim de comentar 

brevemente o que ocorreu no momento de introdução da moeda única. 

 A primeira decisão de política monetária ocorreu em abril de 1999, com uma inflação 

média na União Europeia (UE) abaixo de 1% interanual e uma situação internacional débil 

causada pelas crises asiática e russa de 1997 e 1998. 

 

 

3.5.1 Entre 2000-2004 

 

 

O BCE decidiu diminuir em meio ponto percentual a taxa de juros das operações 

principais de financiamento (OPF)92 do Eurosistema93, até 2,5%. Na Espanha, a inflação 

interanual de 1999 alcançou 2,2%, o dobro que no resto da Zona do Euro. No período 2000-

                                                             
92 As operações principais são as operações de mercado aberto mais importantes e representam o instrumento 

mais usado de política monetária do Eurosistema. Para facilitar a escrita, serão chamadas de taxa de juros básica. 
93

 Eurosistema: constituído pelo BCE e os Bancos Centrais Nacionais. 
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2001, conforme crescia a inflação, o BCE decidiu aumentar gradualmente a taxa de juros 

básica até atingir na média 4,3 %. É chamativa a queda de meio ponto percentual ocorrida na 

semana do 11 de setembro, após os atentados sofridos nos Estados Unidos, que resultaria, 

posteriormente, em tensões políticas externas, afetando a confiança dos agentes. 

     

  

 

 

 

   Gráfico 24 – Taxa de juros básica do BCE.   

 
                   Fonte: Banco da Espanha (2018). 

 

Entre 2003 e 2005, o BCE manteve a taxa de juros estável em torno de 2%. Durante 

esse período, o crescimento econômico foi discreto e conseguiu-se manter a inflação da Zona 

do Euro em 2,1%, enquanto na Espanha esta se situava um ponto percentual acima. 

A tendência da taxa de juros básica nos primeiro anos do Euro foi de queda, motivada, 

em parte, pela manutenção das taxas de inflação europeias próximas ao teto estabelecido de 

2%. A política monetária de redução constante da taxa de juros básica realizada pelo BCE 

ocasionou que a Espanha tivesse, na média do período, uma taxa de juros real negativa, 

facilitando, como já comentamos em itens anteriores, a criação da bolha imobiliária e o alto 

crescimento do consumo nos primeiros anos do Século XXI.  

  
Tabela 4 - Médias da taxa de juros nominal do BCE, da taxa de juros real na Espanha, da Taxa de 

inflação na Espanha e da taxa de inflação na UE – períodos selecionados.  

 

Fonte: Eurostat (2018). 
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3.5.2 A política monetária entre 2005 e 2008 

 

 

Entre 2005 e 2008, o crescimento econômico da ZE foi intenso, com uma média de 

3%. Segundo o BCE (2011), com uma rápida expansão da oferta de moeda e do crédito, a 

pressão inflacionária apareceu, excedendo o teto estabelecido. Na Espanha, que também 

crescia aceleradamente, os preços se elevavam com mais força, gerando uma taxa média de 

inflação de 3,5%. Para conter a inflação, o BCE aumentou gradualmente a taxa de juros 

básica até atingir uma média de 3,1%. 

Conforme mostra a Tabela 5 acima, o fato de o BCE ter apertado gradualmente a 

política monetária não conseguiu fazer com que a taxa de juros real da Espanha se tornasse 

positiva.  

 

           Gráfico 25 – Variação do Índice de preços do consumo harmonizado - Espanha e UE 

 

              Fonte: Eurostat (2018). 

 

 

3.5.3 A política monetária entre 2009 e 2016 

 

 

Com as tensões provocadas pela instabilidade no mercado financeiro, ocorridas após 

agosto de 2007, o BCE se viu obrigado a intensificar a política monetária expansionista até 

chegar, em 2016, a uma taxa de juros básica de 0%. O insuficiente impacto da queda da taxa 

de juros no mecanismo de transmissão da política monetária ocasionou a intervenção do BCE, 
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o qual recorreu a medidas de políticas monetárias não-convencionais94 no final de 2008. O 

uso das políticas monetárias não-convencionais é decorrência da falha do mecanismo de 

transmissão da política monetária e da ineficiência das políticas monetárias convencionais 

causadas pelo limite inferior a zero de juros nominais. 

Com a chegada da crise financeira internacional no final de 2008 e a contínua 

diminuição da inflação, o BCE começou a baixar a taxa de juros para manter o crédito ao 

setor privado ante os temores de que a crise afetasse diretamente a atividade econômica e a 

economia caísse na armadilha da deflação. De fato, em  2009 houve na Espanha uma leve 

queda dos preços. Em 2010, a deterioração das finanças públicas e a crise da dívida soberana 

de alguns países provocaram forte aumento do risco-país95 e, consequentemente, da dívida 

pública, afetando a confiança dos mercados que exigiam um rendimento muito maior pelos 

títulos dos países com dificuldades fiscais, como seria o caso da Espanha.  

 

 Gráfico 26 - Taxa de juros dos títulos de 10 anos Espanha – Alemanha e diferencial entre Espanha    e  

Alemanha = risco país (%). 

 

              Fonte: Eurostat (2018). * Diferencial do título espanhol em relação ao título alemão de 10 anos. 

 

A situação de que em alguns países da Zona do Euro a política monetária 

expansionista não tivesse efeito foi atribuída à falta de integração financeira na Zona do Euro. 

Com a crise da dívida soberana, o custo de financiamento dos diferentes países se distanciou e 

o risco-país dos países do arco mediterrâneo se elevou muito em comparação com o dos 

países centrais, provocando uma perda da potência da política monetária através do 

                                                             
94 As medidas não-convencionais, que tinham um caráter transitório, têm com como objetivo manter o 

mecanismo de transmissão da política monetária e, assim, manter a estabilidade de preços. Aplicaram-se para: 1) 

Preservar as condições de financiamento das entidades de crédito para aumentar a provisão de crédito ao setor 

privado; 2) conter o contágio aos mercados financeiros. (BCE, 2011b). 
95 O risco país na Europa se mede pelo diferencial entre o bônus de dez anos do país em questão e o bônus 

equivalente alemão. 

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

se
t/

0
4

ab
r/

05

n
o

v/
05

ju
n

/0
6

ja
n

/0
7

ag
o

/0
7

m
ar

/0
8

o
u

t/
08

m
ai

/0
9

d
ez

/0
9

ju
l/

10

fe
v/

1
1

se
t/

1
1

ab
r/

12

n
o

v/
12

ju
n

/1
3

ja
n

/1
4

ag
o

/1
4

m
ar

/1
5

o
u

t/
15

m
ai

/1
6

d
ez

/1
6

Alemanha



98 
 

mecanismo de transmissão tradicional. O resultado é que sérias dificuldades financeiras 

originam um resultado divergente para a mesma política monetária entre os distintos países. 

Como ressalta o informe anual do Banco da Espanha (2012, pag 87): “La nacionalidad del 

emisor se convirtió en un determinante fundamental del coste y del acceso a la financiación”. 

Isso fez com que houvesse “duas Europas”, com velocidades de resposta distintas à política 

monetária, não permitindo que ela seja plenamente eficiente (BDE, 2012). 

Outra interpretação mais realista é a exposta por (Carlin e Soskice 2015, p. 457), 

segundo quem o forte aumento do risco país foi causado pela ausência de soberania monetária 

dos países membros. Com a configuração presente da Zona do Euro, onde o BCE não era 

emprestador de última instância dos governos, bem como numa situação de constante emissão 

de títulos por parte do governo nacional, provocada pelos deficit crescentes e pelos resgates 

bancários, sem ter o controle da moeda, espalhou-se o medo da iliquidez dos governos e 

aumentou a taxa de juros dos títulos da dívida. GRAUWE (2011, apud Carlin e Soskice 2015, 

p. 458) ressalta as duas características pelas quais os estados membros da Zona do Euro têm 

maiores dificuldades com o financiamento da dívida pública. Na primeira, a ausência de taxa 

de câmbio flutuante, que permita a depreciação da moeda, incentivando o crescimento e a 

inflação e, portanto, favorecendo a dinâmica da dívida. Na segunda, ante a impossibilidade do 

banco central nacional de comprar títulos do governo, a criação de uma situação de crise de 

liquidez, que compromete ainda mais o quadro de endividamento.  

Para reduzir essas disparidades e injetar confiança na economia, o BCE introduz uma 

série de distintas medidas não-convencionais após o começo da crise. Todas têm como 

objetivo geral reestabelecer o funcionamento do mecanismo de transmissão da política 

monetária na Zona do Euro. Dois são os tipos de medidas não-convencionais adotados pelo 

BCE: as medidas de apoio ao crédito96. e o programa para a aquisição de dívida pública no 

mercado secundário. A política monetária expansiva do BCE continuou em julho de 2012, 

baixando os juros a 0,75%. Em meados de 2012, ante a incapacidade de estabilizar a situação 

econômica e financeira, o BCE, sem deixar as políticas convencionais, lançou um programa 

denominado Operações Monetárias de Compra e Venda (OMCV).  

Nestas, o próprio BCE tem a possibilidade de comprar dívida soberana nos mercados 

secundários dos estados com problemas de refinanciamento de dívida pública – destacando 

que tal ação, segundo o Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFUE, 2010), só 

                                                             
96 Seu objetivo é melhorar as condições de financiamento e a liquidez das entidades de crédito. Consta de vários 

tipos de medidas, tais como operações de financiamento de prazos mais longos (OFPML, em inglês), provisão de 

liquidez em divisas, cessão de liquidez a taxa de juros fixa com colocação total, entre outras. Para mais 

informação, ver o Informe de Política Monetária do BCE (2011).  
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estava permitida nos mercados secundários97. Essas operações têm como contrapartida a 

realização, por parte do Estado favorecido, de certos ajustes macroeconômicos com a 

finalidade de desincentivar o relaxamento fiscal dos Estados beneficiados e, assim, manter o 

risco-país estável. O programa não foi ativado, mas a confiança que gerou foi suficiente para 

diminuir as incertezas em relação ao Euro (Burriel et al, 2017). Podemos ver o efeito no 

gráfico anterior, em que o diferencial de juros passa de 5,6% em julho de 2012 a 4% em 

dezembro do mesmo ano.  

Em meados de 2014, para frear o risco de deflação que ameaçava a União Monetária, 

influenciada pela queda do preço do petróleo e pela queda das expectativas inflacionárias, 

houve uma nova rodada de queda de juros, que passaram para 0,15%. Paralelamente, o 

presidente do BCE, Mario Draghi, anunciou que começaria um programa de compra de ativos 

(QE, quantitative easing), no qual o BCE adquiriria tanto dívida pública dos países quanto 

dívida privada. O mero fato de anunciar98 o programa fez com que a taxa de juros da dívida 

soberana caísse, aliviando a pressão pelas quais os países em dificuldades estavam passando, 

de modo a melhorar suas condições de financiamento (BURRIEL et al, 2017). Esses 

instrumentos de política monetária surgiram como um auxílio diante da falta de margem para 

medidas convencionais, dada a proximidade do limite zero. Outro dos objetivos da medida foi 

garantir que a inflação retornasse perto do nível de 2% e abandonasse o sinal negativo (BDE, 

2015). 

A implementação dessas medidas melhorou as condições de financiamento da 

economia, contribuindo, em 2015 e 2016, para a retomada do crescimento econômico, 

diminuindo as taxas de juros incidentes sobre a dívida99, mas sem conseguir que a inflação 

chegasse perto do valor de referência. Esta ficou próxima de zero na Zona do Euro, havendo 

deflação no caso da Espanha.  

Podemos ver como, ao longo da série analisada, a taxa de juros real da economia 

espanhola se manteve com sinal negativo. 

 

 

3.6 A EVOLUÇÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA NO BRASIL 

 

                                                             
97 Artigo 123 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. 
98 Notícia do jornal El País do dia 2 de março de 2015.  
99 A média da taxa de juros dos títulos de 10 anos do governo para os anos 2015 e 2016 foi de 1,6%, enquanto 

entre os anos 2012 e 2014 foi de 4,6%. 
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O sistema de metas de inflação100 implementado no Brasil (1999) tem como arcabouço 

teórico o Novo Consenso Macroeconômico (NCM). Em sua base teórica, o NCM reconhece 

que o principal objetivo da política monetária deve ser obter uma taxa de inflação baixa e 

estável como pré-requisito para a estabilidade macroeconômica de longo prazo. Para ter 

sucesso nos objetivos, a autoridade monetária independente deve considerar as expectativas 

econômicas como variável primordial na determinação da inflação e usar como principal 

instrumento a taxa de juros nominal (Mishkin, 2011).101  

 

                   Gráfico 27 – Meta para a taxa de juros Selic (%) – Brasil. 

 

                  Fonte: Banco Central (2017). 

 

       Gráfico 28 - Taxa Selic nominal e Taxa de juros real média – Brasil. 

 

      Fonte: Banco Central do Brasil (2018).  

 A meta de inflação do CMN e o intervalo de tolerância têm variado desde a entrada 

em operação do sistema de metas e isso tem influenciado a política monetária do BC. 

                                                             
100 O índice de referência é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
101 A independência do BC se caracteriza pelo órgão executivo ter a capacidade de definir toda a política 

monetária, desde o estabelecimento da meta da inflação ao uso dos instrumentos para atingir tal meta. Também 

se caracterizaria por ter um órgão executivo com mandatos fixos, evitando a possibilidade de haver demissões 

baseadas na vontade do governo presente. Dessa forma, não caberia a possibilidade de o BC se ver pressionado 

pelo governo. Já a autonomia do BC expõe que pode haver certa intervenção do governo nas decisões do BC. O 

governo seria quem nomearia e demitiria o comitê executivo. As críticas em relação à autonomia vêm de que os 

interesses eleitorais e de curto prazo do governo podem atrapalhar os objetivos da política monetária. A favor, a 

autonomia do BC é justificada porque os objetivos seriam escolhidos democraticamente pelo governo eleito, e 

não por um ente independente. A favor da independência do BC, teríamos que o mercado mostraria mais 

confiança na capacidade do BC de atingir os objetivos sem as possíveis pressões do governo. A rigor, no caso 

brasileiro, estaríamos tratando de um BC autônomo, com capacidade operacional, mas não de definir objetivos. 
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3.6.1 Entre 2000-2003 

 

 

Durante os primeiros anos do sistema de metas de inflação, vários fatores 

influenciaram para que a meta de inflação não fosse atingida nos anos de 2001, 2002 e 2003. 

A crise da energia em 2001, a desvalorização cambial de 2002 e a incerteza política em 

relação ao novo governo são alguns dos fatores que influenciaram para que a taxa de inflação 

média do período atingisse 8,6%. Diante desse cenário, o BCB adotou uma política monetária 

restritiva com o intuito de fazer cair a taxa de inflação. O aumento da Selic foi constante, 

tendo variado de uma taxa média, em 2000, de 17,5% a 22,9% em 2003. No final do período, 

havia sintomas de que a inflação convergia para a meta (que, inclusive, foi modificada em 

2003 e 2004). 

  

    Tabela 5 - Média da Taxa de inflação efetiva, da Taxa Selic nominal e Taxa de juros real –    

períodos selecionados – Brasil.  

 

 

 
 

 
                                  

  

  Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BCB (2018). 

 

 

 3.6.2 Entre 2004- 2013 

 

 

 Entre os anos de 2004 e 2013, a tendência da inflação foi de queda brusca no começo 

do período, seguida de estabilização em torno à meta e, por último, chegada ao limiar do teto 

de tolerância. Apesar de a tendência ser de diminuição constante, houve alguns momentos nos 

quais o Copom fez política monetária restritiva para frear as expectativas de aumento da 

inflação. A partir de 2004, a melhora da conjuntura econômica internacional e o 

comprometimento do novo governo de continuar com o tripé macroeconômico contribuíram 

para a inflação convergir para a meta (Giambiagi, 2011). Assim, o Copom começou a reduzir 

  
Média T. 

inflação 

efetiva 

Média T. 

Selic 

Média T. juros 

real. 

2000-2003 8,58 19,27 9,67% 

2004-2013 5,41 11,86 6,36% 

2014-2016 7,51 12,77 4,75% 
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gradualmente a Selic. Durante os anos posteriores, o governo ampliou as transferências 

governamentais, sobretudo para a população de menor renda, e a oferta de crédito cresceu, 

elevando a demanda doméstica. Nesse contexto, a apreciação do câmbio compensou a pressão 

da demanda sobre a inflação. 

 

             Gráfico 29 - Taxa de inflação efetiva e centro da meta de inflação – Brasil. 

 

  Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BCB (2018). 

 

Em 2008, com o forte aquecimento da economia, a inflação cresceu, e o Copom, para 

não deixá-la sair da meta, elevou os juros gradualmente até os 13,75%, conseguindo deixar a 

inflação dentro do intervalo de tolerância. Em 2009, com uma economia desaquecida pela 

crise internacional e uma expectativa inflacionária dentro da meta, o Copom decidiu reduzir a 

taxa de juros com a finalidade de reativar a economia. Com a rápida recuperação da economia 

brasileira no ano de 2010, as pressões inflacionárias reapareceram, e o Copom apertou a 

política monetária. A desaceleração da economia nos anos seguintes e a expectativa da 

inflação dentro da meta permitiram ao Copom manter a flexibilidade na política monetária, 

caindo a taxa de juros Selic de uma média de 11,7% em 2011 até 8,3% em 2013.  

A média da taxa de inflação efetiva do período foi de 5,4%, mostrando que o sistema 

de metas de inflação estava conseguindo atingir o seu objetivo de manter a inflação 

controlada. Graças a isso, a média da taxa Selic para o período foi de 11,9%, nove pontos 

percentuais abaixo do período anterior. A taxa de juros real média do período baixou até 6,4% 

ao ano.  
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3.6.3 Entre 2014-2016 

 

 

Durante os anos de 2014, 2015 e 2016, a política monetária foi restritiva. Com uma 

inflação persistentemente afastada da meta, as expectativas de inflação aumentaram. Isso, 

adicionado ao choque de preços administrados que aconteceu após as eleições de 2014 (BCB, 

2016), fez com que a inflação atingisse o patamar de 10,7% em 2015 e a taxa Selic passasse 

de 8,3%, em 2013, para 13,5% na média de 2015. No ano de 2016, com uma profunda 

recessão e um crescimento da taxa de desocupação, a política monetária continuou restritiva, 

conseguindo colocar a inflação dentro do intervalo de tolerância com 6,12%. 

Sintetizando o período analisado, podemos ver que há: uma forte oscilação da taxa 

Selic nos primeiros anos, entre 2000 e 2004; uma tendência de queda da taxa de juros entre 

2004 e 2013; e uma elevação após 2014 até 2016. A meta da inflação durante o período foi, 

majoritariamente, atingida ou, ao menos, esteve dentro da banda de tolerância, com exceção 

dos anos de 2001, 2002, 2003 e 2016. A média da taxa de inflação para o período completo 

foi de 6,4%, valor dentro das bandas de tolerância, mas acima do centro da meta. 

 

3.7 O SETOR EXTERNO ESPANHOL 

 

 

 A análise do setor externo dentro de uma união monetária se faz com o cuidado de ter 

em consideração qual é a importância da proporção dos países membros nos intercâmbios 

comerciais com o país em questão, pois entre eles a taxa de câmbio nominal é fixa. Como 

exemplo, o peso da União Europeia102 nas receitas do Saldo em Transações Correntes (STC) 

da Espanha equivaleu, na média, a 64% do total no período de 2013-2016. 

Durante o período analisado, que abarca os anos compreendidos entre 2000 e 2016, a 

taxa de crescimento médio da economia espanhola foi de 1,7% ao ano, enquanto no conjunto 

                                                             
102 Alemanha, Portugal, França, Itália e Reino Unido representam o 74,6% na média das exportações totais à 

União Europeia para o período indicado. A China não representará um agente importante nas exportações 

espanholas representando o 1,1% do total, mas sim o será nas importações onde cresceu substancialmente entre 

os anos 2000 e 2016 passando de representar o 2,8% a 8,7% do total respectivamente. 
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da UE, que representa o grosso do comércio exterior para com a Espanha, foi de 1,5%. É 

importante salientar que o turismo representa um setor fundamental para a economia externa 

espanhola, representando 16% das exportações totais na média do período. Em relação ao 

desempenho das exportações de bens e serviços na Espanha, a taxa de crescimento foi de 

3,6% ao ano, na média, enquanto que o desempenho das importações similares foi de 2,5%. O 

mesmo dado para a UE foi de 4,4% e 4%, respectivamente. A importância relativa das 

exportações sobre a DA foi, na média, de 30,7%, enquanto as importações tiveram um dado 

superior, 33,9% na média do período.  

O comportamento do Saldo da Balança Comercial (SBC) tem experimentado uma 

importante transformação ao passar de um deficit de 19 bilhões no ano 2000 a um superavit 

de 33 bilhões no ano 2016, afetando o STC, que entre o ano 2000 e 2016 mostrou uma 

importante mudança, ao passar de um saldo negativo de 28,5 bilhões de euros a um saldo 

positivo de 21,5 bilhões. Isso permitiu que desde 2012 o país apresentasse superavit no 

balanço de pagamentos (BPM05).   

 

          Gráfico 30 – Evolução do Saldo em Transações Correntes – milhões de euros – Espanha. 

 
          Fonte: Banco da Espanha (2018). 

 

 

Agora que já temos alguma informação sobre a situação externa da Espanha, podemos ver 

com mais detalhe o acontecido nos seguintes subperíodos. Entre 2000 e 2007, o crescimento 

econômico sustentado e a valorização real do câmbio, de 12,8%, influenciaram para que o 

crescimento médio das importações no período fosse de 6,6%, tendo sido o crescimento 

médio das exportações 3,9%. Isso nos permite explicar os contínuos deficit da balança 

comercial, que passaram de 41 bilhões em 2000 a 93 bilhões em 2007, e que contribuíram 

para um STC também continuamente deficitário, sendo em 2007 de 104 bilhões de euros. A 

contribuição média das exportações para o crescimento da DA foi de 1,1%, um dado 
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relativamente pequeno se comparado com o crescimento médio de 4,1% que experimentou a 

DA no período. Já a relação do Saldo da Balança de Pagamentos/Exportações (SBP/X) foi 

decrescente, com uma média para o período de -21,1%. Por sua vez, a posição de 

investimento internacional (PII), que mede a posição credora ou devedora dos residentes do 

país frente aos não residentes, teve uma tendência em relação às exportações de crescimento 

negativo, com uma média de -2,1%, causado pelo crescente deficit na conta corrente e 

compensado, em parte, pela valorização do câmbio. 

 
       Gráfico 31 - Evolução da Balança Comercial de bens, serviços, da Conta Corrente e da conta Rendas - 

Espanha. 

 
         Fonte: Banco de Espanha (2018). 

 

Entre os anos 2008 e 2013, houve uma forte correção dos desequilíbrios externos. O 

STC passou de um deficit de 100 bilhões de euros em 2008 a um superavit de 15 bilhões. 

Com a queda das importações durante a crise econômica, o ajuste de preços e custos relativos 

(BDE, 2015) e a depreciação da taxa de câmbio real, houve um ganho de competitividade que 

contribuiu para aumentar as exportações em média 1,5% ao ano, enquanto as importações 

caíam 4,4% ao ano. Além disso, devemos considerar que, a partir de 2010, nossos principais 

parceiros comerciais, Alemanha, França e Reino Unido, cresceram economicamente, 

deixando para trás a recessão e impulsionando suas importações em média 5,6%,4,4%, e 

3,8%, respectivamente, durante o período de 2010-2013103.  

A conta de serviços melhorou substancialmente, através do turismo, com a 

recuperação econômica na Europa e os conflitos do norte da África.  A contribuição média 

das exportações à DA caiu para 0,5%, mas é importante ter em conta que o crescimento 

médio desta foi de apenas 0,4%, quer dizer, foram os outros componentes da DA os 

                                                             
103 A recuperação na conta corrente veio no período entre 2008 e 2013 maiormente da balança comercial de 

bens, que reduziu o desequilíbrio em 73 bilhões , enquanto a conta de serviço melhorou seu saldo em 18 bilhões.  
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causadores do péssimo desempenho econômico. A relação SBP/X melhorou em relação ao 

período anterior, ficando na média de -12,4% do PIB, tornando-se positiva a partir de 2012, 

de forma a mostrar a melhora do STC e das exportações. A PII em relação às exportações 

apresenta, na média, um saldo devedor de 3,3%. 

 

      Gráfico 32 - Taxa de câmbio real efetiva (custos laborais unitários – 28 parceiros comerciais) – Média anual 

– Espanha (base 100 = 2010). 

 
       Fonte: Eurostat (2018). 

 

O STC experimentará superavit de forma sucessiva entre 2014 e 2016, consequência 

da melhora da balança comercial (embora se mantenha negativa) e da melhora do saldo da 

conta de serviços, que manteve o crescimento dos anos anteriores. A contribuição média das 

exportações na DA cresceu em relação aos períodos anteriores, situando-se em 1,6%, 

enquanto o crescimento médio da DA foi de 2,4%, sendo assim o responsável por mais de 

60% da contribuição da DA. Pela primeira vez, o SBP/X médio passou a ser positivo, 

representando 1,83% do PIB. A PII foi de -2,8%, mostrando como o saldo devedor ainda se 

mantém muito acima das exportações. Mas com o crescimento da economia de forma 

sustentada e a melhora do saldo da conta corrente, a tendência da posição externa nos dois 

últimos anos foi de melhoria.   
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       Gráfico 33 - Taxa de câmbio nominal Euro - Dólar 

 

    Fonte: Eurostat (2018) 

 

 

 

3.8 O SETOR EXTERNO BRASILEIRO 

 

 

 

A economia brasileira se caracterizou no período 2000-2016 por ter crescido na média 

2,7%. A taxa de crescimento das exportações superou à das importações, sendo na média 

5,5% e 5% respectivamente. O peso das exportações na DA ficou em 13,1% enquanto o das 

importações foi superior, com uma média de 14,9%. O SBC passou de um saldo negativo de 

quase nove bilhões no ano 2000 a um saldo positivo de 14 bilhões, havendo experimentado 

uma forte queda após o ano 2010. O STC acompanhou-o e se manteve maiormente com um 

saldo negativo, indo no ano 2000 de um deficit de 24 bilhões até o ano 2016 com outro deficit 

de 23 bilhões, apenas em alguns anos após 2003 o saldo foi positivo. 

 

         Gráfico 34 - Evolução do Saldo em Transações Correntes – Brasil - em milhões de dólares 

 
         Fonte: Banco Central do Brasil (2018). 
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Entre os anos 2000 e 2003 a desvalorização real de 62% do Real contribuiu para que 

as exportações crescessem na média 10,1%. A esse motivo temos que acrescentar a queda da 

FBCF de 1,2% para explicar a queda de 0,6% das importações (Palley, 2009-2010), gerando 

uma relação SBC/X positiva de 2,6% que não conseguiu compensar os deficits da conta 

rendas primárias ocasionados pelo pagamento de juros e dividendos ao exterior, provocando 

assim um STC na média negativo. Apesar de que o STC estava numa tendência favorável, 

obtendo no último ano um saldo positivo de 3,7 bilhões, a PII foi se deteriorando, obtendo um 

saldo devedor médio em relação às exportações de 338% das exportações. A contribuição 

média das exportações no crescimento da DA no período foi de 1,1% para um crescimento 

médio de 2,3% mostrando a relevância destas. 

 

         Gráfico 35 - Taxa de câmbio média anual - efetiva real - INPC - exportações - índice (média 2010 = 100) 

 
        Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (2018). 

 

 

O comportamento do setor externo brasileiro entre 2004 e 2008 se mostrava 

fortemente influenciado pela evolução tanto da economia doméstica quanto da economia 

mundial.  O boom das commodities, o crescimento da economia mundial e a alta demanda da 

China por produtos nacionais incrementaram as exportações em 7,2% ao ano, enquanto a 

apreciação real de 33% da taxa de câmbio e o crescimento da FBCF, média de 10%, ligado ao 

forte crescimento do PIB, contribuíram para que a taxa de crescimento médio das importações 

fosse de 15%. A contribuição relativa das exportações na DA caiu em relação ao período 

anterior, situando-se em 1% para um crescimento médio da DA de 4,6%, mostrando como 

outros aspectos tiveram um peso maior.  

Por sua vez, o SBC passou de um deficit de um bilhão no ano 2000 para um superavit 

de 45 bilhões em 2006; em relação às exportações também podemos ver essa melhora com 
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um SBC/X de 18,5% de média. A melhora do STC em relação ao período anterior foi 

motivada por esse incremento no SBC, mostrando a importância que o SBC teve no 

financiamento externo. A PII melhorou substancialmente, passando a representar em relação 

às exportações um saldo devedor de 230%, com uma média no período de 389 bilhões, graças 

aos contínuos superavit da conta corrente que se obtiveram no país. É importante destacar 

que, apesar do bom desempenho do período, o STC voltou a ser negativo em 2008, 

apresentando um deficit de 30 bilhões, motivado pela queda do SBC a 23 bilhões, e pelo forte 

aumento do deficit da conta serviços e da conta renda primária, que ultrapassaram os 16 e 41 

bilhões, respectivamente. 

 

       Gráfico 36 - Evolução balança comercial de bens, de serviços, conta corrente e conta de rendas do Brasil em 

milhões de dólares.  

 
       Fonte: Ipeadata (2018). 

 

Os indicadores externos foram fortemente influenciados pelo impacto da crise 

internacional em 2009 e pela intensa recuperação que o Brasil experimentou em 2010. As 

exportações cresceram -9% e 11,6%, respectivamente, enquanto as importações o fizeram -

7,6% e 35,8%. A contribuição das exportações ao crescimento da DA teve influência apenas 

secundária, pois na média a contribuição foi de 0,1% para um crescimento médio de 3,7% da 

DA.  

 

     Gráfico 37 – Evolução do Saldo da Balança Comercial de bens - Brasil - em milhões de dólares. 
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     Fonte: Banco Central do Brasil (2018). 

 

Como já aconteceu no ano de 2008, o STC voltou a ser deficitário em 2009 e 2010, o 

que foi causado pelo aumento do saldo negativo da conta de rendas primárias 

(especificamente, pelo incremento das remessas de lucros e dividendos ao exterior), que 

cresceu para um deficit de 67 bilhões, e pela redução do SBC, que passou a ter um superavit 

de 18 bilhões em 2010. 

Após a melhora do saldo devedor externo no período anterior, nesses dois anos, a PII 

piorou novamente até ficar, em relação às exportações, com um saldo devedor de 395%, 

superando os 820 bilhões de dólares. 

Por último, entre os anos 2011 e 2016, a contribuição das exportações para a DA foi 

de 0,36% para um crescimento da DA de 1,3%. Com o fraco desempenho da demanda interna 

e a desvalorização real da taxa de câmbio de 71%, as importações se reduziram na média 

1,2% e as exportações cresceram timidamente, 2,7% em média. O comportamento do SBC 

pode ser dividido em dois subperíodos: até 2014, houve uma forte contração do saldo, 

chegando inclusive a apresentar deficit, em 2014, de 6 bilhões; após esse ano, a BC se 

recuperou e atingiu os 45 bilhões em 2016. A relação SBC/X  caiu para -8,4%.  Essa variação 

repercutiu no STC, que em 2014 teve seu maior deficit da série analisada, alcançando a cifra 

de US$ 100 bilhões. Após esse ano, o STC se recuperou, graças ao recuo da conta serviços, da 

renda primária e da queda das importações provocada pela forte retração da demanda interna, 

terminando o ano de 2016 com um deficit de 23 bilhões. O STC representou uma piora em 

relação às exportações, caindo para -24,2% na média do período. A PII se reduziu 

consideravelmente para um saldo devedor médio de 234% em relação às exportações. 

Durante todo o período analisado, podemos ver como, apesar de apresentar 

principalmente superavit na balança comercial, o comportamento do STC foi 

majoritariamente negativo, mostrando que a conta de rendas primárias teve um papel 

importante na formação desses deficit. 
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3.9 DIFERENÇAS ENTRE AMBOS OS PAÍSES 

 

 

Se comparássemos os dois países, poderíamos tirar conclusões em relação às 

características intrínsecas do comportamento externo de países tão diferenciados. O setor 

externo brasileiro depende – e muito – da sua condição de mercado em desenvolvimento. 

Dessa forma, podemos ver como, apesar de apresentar constantemente, durante o período 

analisado, superavit no SBC de bens, há um forte desequilíbrio externo em relação aos 

serviços de transportes, alugueis de equipamentos e viagens.  O maior causador do deficit do 

STC corresponde ao deficit existente nas rendas primarias, com a saída do país de lucros, 

dividendos e juros. Isso ocorre porque o Brasil tem a constante necessidade de investimentos 

estrangeiros para financiar o deficit externo e, no final, parte do rendimento desses 

investimentos sai do país.  

Por outra parte, o “efeito da China” no comércio exterior brasileiro representa um fator 

importante na evolução dos dados, pois, ao representar um peso importante das exportações, 

qualquer variação inesperada produz um choque importante. Outra característica importante é 

que o Brasil é superavitário em produtos energéticos. 

A taxa de câmbio representa uma característica que mostra diferenças entre Espanha e 

Brasil. Efetivamente, o Brasil administra uma taxa de câmbio flexível e tem capacidade de 

usá-la para fazer política comercial mediante a variação de reservas. 

  Já na Espanha, inserida na Zona do Euro, mantém-se uma taxa de câmbio nominal 

fixa, sendo menos sensível a choques externos por representar o Euro uma moeda forte. Além 

disso, o efeito câmbio na maioria das exportações líquidas é inexistente por serem de 

origem/destino a própria Zona do Euro. 

Por outra parte, no setor externo espanhol, o SBC permanece constantemente 

deficitário ao longo do período, mas consegue no começo da recuperação econômica se tornar 

superavitário. O saldo de bens e serviços é deficitário para o período analisado. O principal 

item que impacta negativamente às importações são os produtos energéticos, que representam, 

na média, 12% das importações, encaixados dentro dos bens intermediários, que são as 

principais causas do deficit no SBC. A conta de serviços é que torna o SBC e o STC 

superavitários nos últimos anos. 
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Por outro lado, à diferença do Brasil, a Espanha não se vê muito afetada diretamente 

pelo “efeito China”, ao corresponder a somente aproximadamente 2% das exportações totais, 

principalmente porque não é uma forte exportadora de commodities. 
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3.10 CONCLUSÃO  
.  

 

As configurações institucionais são primordiais para entender a realidade das duas 

economias aqui apresentadas, Espanha e Brasil, como também é importantíssimo entender o 

processo histórico que levou à presente situação, assim como o tipo de inserção que as duas 

nações têm num mundo globalizado. Não cabe a nós, neste momento, entrar no cerne do 

aspecto histórico, de modo que avaliaremos brevemente a causa do tipo de evolução dos 

indicadores até agora apresentados em função das características institucionais. Dessa forma, 

não poderíamos compreender o que aconteceu ao longo do período analisado sem reconhecer, 

ainda que superficialmente, as características de ambos os países. 

 Portanto, começamos analisando a realidade da Espanha como país pertencente a uma 

união monetária. No contexto europeu, podemos ver como o conflito político e institucional 

se torna relevante pela complexidade da configuração da união monetária. Uma união 

monetária representa uma composição de países heterogêneos entre si, com diferenças em 

relação à renda, ao tamanho populacional, à cultura e a outro conjunto de características 

intrínsecas a cada país membro, fator que acrescenta complexidade na obtenção de consenso 

na tomada de decisões. 

A existência de instituições supranacionais com poder de decisão acima de qualquer 

país membro limita a capacidade de fazer políticas independentes por parte dos países, 

podendo representar um custo para eles. A Espanha, ao ser membro da Zona do Euro, perde a 

capacidade de usar a taxa de câmbio nominal como mecanismo para se recompor dos choques 

econômicos, visto que a desvalorização do câmbio nominal permite a elevação das 

exportações e o crescimento do produto. Se o ganho de competitividade não ocorre via taxa 

de câmbio nominal, deve ser via taxa de câmbio real. Mas as consequências internas do ganho 

de competitividade através da queda dos salários reais podem ser perversas e agravar ainda 

mais a situação interna pela queda do consumo (isso não quer dizer que os custos de pertencer 

a uma união monetária sejam superiores aos benefícios104). Isso representa um dos maiores 

custos de pertencer a uma união monetária, segundo a teoria das áreas monetárias ótimas, pois 

                                                             
104 Blanchard (2012, p. 597) menciona os benefícios que acompanham a adesão a uma união monetária para cada 

um dois países membros. Com a união monetária, os países diminuem as incertezas ao eliminar as variações 

relativas à taxa de câmbio nominal. Com a centralização da política monetária, reduzem-se os custos de 

transação entre países e melhora o comércio intracomunitário. Ademais, com uma política monetária 

coordenada, elimina-se a possibilidade de realizar políticas de empobrecimento do vizinho. Ademais, com a 

presença de um banco central realmente independente, se avançaria nas políticas anti-inflacionistas. 
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o formulador de política perde o instrumento da política monetária para enfrentar eventuais 

choques (Carlin e Soskice 2015, p.431).  

Quanto ao Brasil, este possui característica de país em desenvolvimento. A 

vulnerabilidade frente a choques externos representa um desafio maior do que para países 

num estágio de desenvolvimento superior. A estabilidade do Real depende tanto da situação 

externa quanto da interna. Dessa forma, uma variação na taxa de juros da moeda de 

referência, o dólar, incita à realização de política cujo objetivo consista em evitar a fuga de 

capitais, com as consequências que isso pode acarretar em outras variáveis. Uma queda dos 

juros nos países desenvolvidos reduz o custo de financiamento externo. 

 Ao representar uma economia predominantemente exportadora de commodities, a 

variação dos preços destas influencia os termos de troca. Desse modo, uma queda dos preços 

das commodities impacta o STC, aumentando o passivo externo líquido e dificultando o 

financiamento externo. Logo, vemos como as condições intrínsecas do subdesenvolvimento 

dificultam o funcionamento adequado da economia.    

Em relação à política fiscal, os dois países experimentaram elevados aumentos da 

dívida pública no período recente. De fato, ambos têm legislação que não permite exceder os 

limites para gastos públicos, mas a essência dessa realidade diverge entre os dois. 

Os limites estabelecidos pelo PEC, e previamente incluídos no Tratado de Mastrich, 

não permitem exceder os gastos públicos, não só pelas consequências negativas contra a 

própria economia que podem surgir, como também para não afetar ao conjunto da união 

monetária105. Essas restrições, fundamentadas na lógica ortodoxa, limitam a capacidade 

discricionária dos governos em prol da “estabilidade” do conjunto. 

A forte elevação da dívida pública espanhola foi consequência, principalmente, dos 

fortes deficit públicos, da ajuda financeira à banca privada, da queda do produto e da elevação 

do risco-país após a crise da dívida soberana de alguns países da Zona do Euro. A PM 

realizada pelo BCE foi expansiva e a taxa de juros básica fixada teve como objetivo 

impulsionar a economia, de forma que contribuiu paralelamente para aliviar a pressão sobre a 

                                                             
105 Blanchard (2012) justifica a restrição da política fiscal por meio de regras para as uniões monetárias com dois 

argumentos. No primeiro, a regra fiscal é necessária para corrigir os incentivos dos países de passar o custo da 

expansão fiscal para os outros países. O aumento do gasto num país aumenta a renda do próprio país e do resto 

da união monetária (em menor medida), elevando a demanda de dinheiro e, consequentemente, as taxas de juros, 

reduzindo a expansão fiscal. Mas o problema central recai no resto dos países, que, sem ter visto elevada sua 

renda na mesma proporção que o país que realizou a expansão fiscal, sofrerão as consequências da elevação da 

taxa de juros. O resultado para estes países seria ambíguo (poderia representar um efeito crowding out “mais do 

que total” para o resto de países da união). O segundo argumento se sustenta na tentativa de impedir que o 

crescimento da dívida pública de alguns países membros obrigue o BCE a adquirir os títulos emitidos, 

aumentando a oferta de dinheiro e provocando um processo inflacionário na união monetária. 
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dívida, reduzindo, assim, o risco de default dos países periféricos106. Na Espanha, a política 

monetária expansiva provocou uma taxa de juros real negativa. 

No Brasil, a problemática é distinta, já que o BC e o governo tem que considerar a 

fuga de capitais diante de fortes aumentos da dívida pública e as incertezas que os 

investidores têm sobre as economias emergentes. Para isso, com o intuito de atrair capitais, 

justificam o uso de uma taxa de juros normalmente acima do que seria para países 

desenvolvidos, mas que acaba afetando negativamente a evolução da dívida pública. 

Um dos aspectos essenciais que diferencia o Brasil e a Espanha no que tange à PM é a 

incapacidade da Espanha de realizar a sua própria. Sem um banco central próprio, o risco-país 

pode aumentar descontroladamente ante a incerteza de que o BCE atue para resgatar os países 

diante de uma crise da dívida soberana. Com um banco central próprio, como no Brasil, isso 

provavelmente aconteceria. 

É importante mencionar que, enquanto a Espanha entrava numa profunda recessão, na 

qual se aumentava fortemente o desemprego, o BCE baixava constantemente a taxa de juros, 

conseguindo aliviar o crescimento descontrolado da dívida pública. No Brasil, pelo contrário, 

seguindo uma postura ortodoxa, e atrelado à meta de inflação, com uma situação de 

estagflação, a decisão do BCB foi de aumentar a taxa de juros. Desse modo, por uma parte, 

crescia fortemente a dívida pública e, por outra, desestimulava o investimento, reduzindo o 

PIB. 

As reservas internacionais consistem em outra das causas que diferenciam ambos os 

países. Enquanto a Espanha não detém reservas internacionais, porque estas estão na posse do 

BCE, o Brasil é proprietário de uma grande quantidade de reservas internacionais definidas 

em dólares americanos, cujo objetivo é possibilitar uma margem de atuação perante possíveis 

desvalorizações. Essas reservas internacionais representam um elevado custo fiscal pelo baixo 

retorno dos títulos americanos. 

Como já comentado, existe uma diferença importante entre os dois países em relação 

ao prazo de maturidade da dívida pública. No Brasil, uma situação de desaquecimento da 

economia ou de recessão, como vimos, levou a um aumento da taxa de juros. Nessa situação, 

os investidores, para maior segurança, buscam ativos com menor risco, maior rentabilidade e 

alta liquidez. Por isso, a dívida demandada pelo mercado deve ter um prazo de maturidade 

menor. Com taxas de juros maiores e com prazos de maturidade menores, o custo fiscal do 

pagamento de juros se eleva.   

                                                             
106 Após vários anos de política expansiva, houve e há numerosas críticas dos países com capacidade poupadora 

da Zona do Euro, as quais tratam da “repressão financeira” que sofrem.  
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Encontramo-nos, então, ante o dilema de como as sociedades econômicas funcionam e 

de como funcionam entre uma posição de país desenvolvido e outra de país em 

desenvolvimento. Além da questão do grau de desenvolvimento do país, a teoria econômica e 

a situação política de cada país influenciam fortemente a condução da política econômica. 

A teoria econômica se encarrega de elaborar hipóteses e modelos com a finalidade de 

explicar a realidade econômica.  Mas até que ponto essas teorias são colocadas em prática? 

Do ponto de vista teórico, as políticas defendidas pela teoria ortodoxa se afastam 

daquilo que foi realmente realizado. Mas não porque haja uma aproximação da visão 

heterodoxa, e sim porque tais políticas foram além da própria perspectiva ortodoxa.  Dessa 

forma, se a restrição intertemporal apresentada na equação 13 indica que os valores das 

variáveis devem ser considerados de longo prazo e que o sistema está desenhado para que se 

auto equilibre no médio prazo, não faria nenhum sentido modificar a legislação vigente (a 

exemplo da lei que limita o gasto público), após alguns anos de mal desempenho da 

economia, para conseguir equilibrar contas que, se supõe, segundo a teoria ortodoxa, se 

equilibrariam de forma automática. Ou seja, a teoria ortodoxa elabora um método explicativo 

do funcionamento das finanças públicas que os próprios formuladores de política econômica 

defensores da ortodoxia não põem em prática.  
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4. ANÁLISE SOBRE A ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA FISCAL 

 

O terceiro e último capítulo desta dissertação corresponde ao exercício do cálculo do 

deficit estrutural. Desta forma poderemos saber se a política fiscal discricionária realizada 

durante o período analisado para os dois países é considerada contracionista ou expansiva.  

Primeiramente faremos uma revisão dos principais conceitos utilizados nos cálculos do 

resultado estrutural. No item número dois revisaremos a bibliografia que aborda a temática. 

No item número três apresentamos a metodologia que usaremos no cálculo do resultado 

estrutural. No item número quatro e cinco realizaremos os cálculos para ambos os países e 

faremos uma análise da política fiscal nos dois países.  

Para estimar a decomposição fiscal usaremos uma metodologia diferente da 

normalmente utilizada, assim estimaremos o produto médio do ciclo econômico. Para isso 

usaremos os dados referentes ao grau de utilização da capacidade para os dois países. No caso 

do Brasil usaremos os dados proporcionados pela Fundação Getúlio Vargas sobre o nível de 

utilização da capacidade instalada (NUCI). Para o caso da Espanha usaremos os dados 

proporcionados pelo Ministério da Indústria, Energia e Turismo referentes ao grau de 

utilização da capacidade produtiva. Ambas as séries estarão compreendidas entre os anos 

2000 e 2016. 

A sequência do cálculo seria então a seguinte: 

1º. Com os dados referentes ao grau de utilização trimestral efetivo e com o PIB real 

efetivo trimestral, calcularemos  a média do PIB real do ciclo econômico, ou seja, o 

PIB que existiria se a economia operasse no seu grau médio de utilização.  

2º. Após ter o PIB trimestral associado ao grau médio de utilização, usaremos a 

metodologia usada por Symansky e Baunsgaard (2009), Larch et al (2013) e Noord 

(2000) para separar os componentes do orçamento entre discricionário e cíclico. Obtido 

o deficit estrutural, poderemos então indicar se de fato a política fiscal foi expansiva ou 

contracionista nos diversos períodos. 

Após esse exercício econométrico, prestaremos especial atenção no acontecido 

especificamente nos momentos de forte contração do produto em ambos os países e 

avaliaremos as políticas adotadas pelos distintos governos e quais foram seus resultados.  
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4.1 CONCEITOS BÁSICOS:  

  Na análise do resultado fiscal do governo é importante salientar que a natureza da 

diferença entre receita e gastos do governo nasce de fatos distintos. As receitas são produto do 

funcionamento da atividade econômica, o fato de realizar o pagamento de tributos tem origem 

na atividade econômica privada, e a arrecadação se ativa com o decorrer da atividade 

econômica, enquanto o gasto público tem origem na gestão política. As despesas públicas são 

produto de decisões políticas (diretamente da política discricionária e indiretamente dos 

estabilizadores automáticos).   

  Quando os gastos primários superam as receitas se diz que há superavit primário, e 

vice-versa. Mas esse deficit (superavit) não nos mostra qual é o tipo de política fiscal que o 

governo está realizando ou tem realizado. Para saber qual o tipo de política fiscal que foi 

realizado é necessário analisar os diferentes conceitos que afetam ao resultado fiscal. Dessa 

forma, um deficit (superavit) fiscal pode ser consequência da economia se encontrar numa fase 

recessiva (expansiva) do ciclo, onde há uma queda (aumento) da arrecadação, ou mostrar que o 

governo realizou de fato uma política fiscal expansionista (contracionista). O resultado fiscal 

primário vai depender então, do resultado estrutural (da política discricionária realizada pelo 

governo) e dos estabilizadores automáticos. Ou seja, pode ocorrer que haja deficit público em 

paralelo à execução de uma política fiscal contracionista, ou que haja uma redução do deficit 

num momento de aumento das desonerações fiscais. O ciclo econômico influenciará 

diretamente o resultado fiscal (Gobetti, 2011). Voltamos a apresentar a identidade do resultado 

orçamentário na equação 14 do primeiro capítulo:  

 

[(GYt − TYt)] = [GYe − TYe] + a(Ye − Yt)            (14) 

 

O resultado fiscal é dividido entre o componente estrutural (primeiro termo do lado 

direito) e o componente cíclico (segundo termo do lado direito). 

O resultado estrutural representa um indicador que nos informa qual seria a situação 

fiscal se retirássemos o efeito da oscilação. Quer dizer, o resultado estrutural nos mostra qual 

foi o movimento da política fiscal discricionária do governo. Este também pode depender de 

outros aspectos como o envelhecimento da população, que incrementa o gasto estrutural via 

aumento das transferências pelo pagamento das aposentadorias, e a inflação, que incide na 

arrecadação e na taxa de juros real. O resultado estrutural é considerado o mais relevante para 
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avaliar a situação fiscal de um país. Se este for duradouro e/ou excessivo, pode representar um 

risco para a sustentabilidade da razão dívida pública/PIB (Gobetti, 2018).  

O impulso fiscal representa a variação discricionária que o governo realiza no 

resultado estrutural. Representa o componente exógeno do orçamento e, em tese, deveria 

responder de maneira contra cíclica à evolução da atividade econômica. Essa variação indica se 

o governo está realizando política fiscal expansiva ou contracionista. Se o governo incrementar 

o deficit estrutural sinalizará uma política fiscal expansionista, caso contrário será 

contracionista. Se o resultado se mantiver estável, pode ser que exista alguma variação na 

composição do resultado fiscal ou simplesmente que não haja havido política fiscal 

discricionária (Gobetti, 2011). 

Numerosas críticas têm aparecido recentemente na literatura acadêmica à abordagem 

de que o resultado fiscal é consequência do impulso fiscal, quer dizer, da política fiscal 

contracionista ou expansionista do governo. Essa nova abordagem, denominada “abordagem 

narrativa”, tenta demonstrar que por vezes o resultado fiscal estrutural não é fruto da política 

discricionária do governo (Devries et al 2011 apud Gobetti, 2017). Nos nossos cálculos 

prestaremos especial atenção na abordagem narrativa para afirmar quais foram as causas do 

resultado fiscal estrutural do período analisado.  

Os estabilizadores automáticos se ativam quando ocorrem variações no nível de 

atividade econômica. Constituem o componente endógeno do orçamento, que responde às 

variações do ciclo econômico. Com crescimento econômico as receitas tributárias se 

incrementam, e em recessão, caem. Na parte dos gastos, o seguro desemprego, que representa o 

estabilizador de gasto mais comum, se aciona nas recessões, contribuindo para o crescimento 

do deficit orçamentário. Dessa forma os estabilizadores ajudam a suavizar a variação do 

produto ante choques de oferta e demanda, impedindo grandes flutuações do produto e 

melhorando o desempenho econômico de longo prazo. E isso a despeito das variações da 

posição fiscal resultante de choques de oferta serem consideradas estruturais e não cíclicas 

(Noord, 2000).  

  Para constatar a efetividade dos estabilizadores automáticos, haveria que comparar o 

resultado efetivado após um choque com os estabilizadores ativados, com a mesma situação 

sem os estabilizadores ativados (Veld 2012, p. 152).  

De que depende o tamanho dos estabilizadores? Veld (2012, p. 151) comenta vários 

aspectos que nele interferem: o tamanho da razão gasto público/PIB e arrecadação/PIB, a 

progressividade do sistema tributário, o peso do seguro desemprego. Em Noord (2000) o 

impulso contra-cíclico associado aos estabilizadores automáticos depende da sensibilidade do 
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governo à relação dívida/PIB, à variação do produto cíclico e ao tamanho da variação do 

produto. 

Baunsgaard e Symansky (2009) mostram sua preferência pelos estabilizadores 

automáticos frente à política fiscal discricionária. Argumentam que estabilizadores automáticos 

fortes trazem certas vantagens. A implementação é imediata e gradual e a resposta é 

contracíclica. Já a política discricionária tem certo retardo na sua implementação e é de difícil 

reversão107, uma vez que o produto tenha voltado ao equilíbrio. Mas por outro lado, política 

fiscal expansionista baseada em investimentos, no sentido keynesiano, provoca um efeito 

multiplicador na renda e no emprego capaz de autofinanciar o próprio investimento no médio – 

longo prazo.   

Outros autores como Blanchard (2013) salientam que, a depender da situação da 

economia, a política fiscal discricionária pode ser o único recurso para impulsionar o produto. 

Os estabilizadores automáticos são desenhados com dois objetivos principais, um econômico 

e outro social. O social se ativa para redistribuir renda e dar segurança à população em 

periodos de variações do produto. E o econômico tem um papel fundamental na estabilidade 

do produto ante variações ciclicas. Quer dizer, o objetivo de melhorar a vida dos indivíduos 

acaba tendo consequências macroeconômicas importantes. 

 

4.2 Revisão da Literatura 

Existe uma significativa literatura sobre como calcular o resultado orçamentário 

estrutural do governo e como este se vê influenciado por variações na atividade econômica. 

Estas podem ser produto de políticas realizadas pelos governos, com o intuito de influenciar o 

nível do produto, para cima ou para baixo, ou também podem acontecer por algum choque 

externo que sofra a economia.  

O objetivo principal para o cálculo do resultado estrutural é analisar qual foi a 

orientação e evolução da política fiscal do governo, e avaliar se esta coincide com o objetivo de 

sustentabilidade da dívida pública.  

A metodologia do cálculo do resultado estrutural requer saber qual é a situação das 

finanças públicas com o nível de atividade presente e qual seria a situação caso esta se 

encontrasse no seu nível ótimo (ou médio). Há controvérsia na literatura acerca de qual produto 

deve ser utilizado para o cálculo do resultado estrutural. Para este é necessária a existência do 

                                                             
107 Keynes provavelmente arguiria que é exatamente por isso que a política discricionária deveria ser baseada em 

investimentos, e não gastos de custeio. 
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valor do produto efetivo e de um produto de referência, que nos permita ter uma ideia de qual é 

o nível em que a economia está operando. Esse produto de referência pode ser o produto 

potencial ou, alternativamente, o produto da média do ciclo econômico.  

As instituições encarregadas de estimar o resultado orçamentário, como o FMI, a 

OCDE, a Comissão Europeia ou a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda 

no Brasil, concordam que o cálculo se realize através do cálculo do produto potencial. 

Na literatura convencional, o produto potencial representa aquele nível de produto 

onde incrementos da produção provocam crescimento da tendência de inflação e está associado 

a uma taxa de desemprego NAIRU. A dificuldade se fundamenta na metodologia empregada 

para estabelecer o nível dessa taxa. Como veremos, a metodologia mais replicada não está livre 

de críticas. 

 O produto potencial é estimado normalmente com duas metodologias alternativas, o 

uso da função de produção ou de filtros estatísticos, mas precisamente o filtro Hodrick-Prescott 

(HP). 

A metodologia mais usada para o cálculo do produto potencial é a da função de 

produção. Essa é normalmente uma Cobb-Douglas convencional, com suas várias hipóteses 

teóricas e técnicas típicas associadas a ela. 

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼            (30) 

 

Os fatores de produção utilizados são trabalho (L), capital (K) e tecnologia (A).  Como 

vemos a função de produção mostra a determinação do produto a partir das variáveis da oferta. 

A função de produção convencional tem numerosas limitações. Se assumem algumas hipóteses 

simplificadoras, como produtividade marginal decrescente dos fatores, retornos constantes de 

escala ou a elasticidade de substituição unitária, onde a contribuição de cada um dos fatores no 

total produzido não muda. Afora, é claro, as já mencionadas dificuldades de estimação da 

NAIRU. 

 A abordagem da função de produção detém certas vantagens, mas também é criticada 

por suas deficiências. Uma das características desta metodologia é que se consegue decompor a 

contribuição de cada componente (de oferta) para o produto, e por consequência, se consegue 

saber quais são as variáveis responsáveis pela sua determinação. Mas, para que as vantagens 

tenham efeito é necessário que as hipóteses teóricas forneçam uma aproximação razoável da 

realidade. Se houver então erros importantes na especificação das estruturas econômicas, as 

estimativas podem estar enviesadas e afetar o produto potencial obtido, deixando as estimativas 

pouco robustas em períodos de volatilidade do produto (Gobetti 2017, p.21). 
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 O outro método de estimar o hiato do produto é através de filtros estatísticos. O mais 

comum é o filtro de Hodrick-Prescott (HP). Este consegue extrair o componente tendencial 

numa série temporal, separando o ciclo da tendência. Sua  vantagem vem da facilidade e 

simplicidade de usar com dados de PIB e escassez de informações. A principal limitação recai 

nas suas propriedades estatísticas, como a imposição de média zero dos hiatos do produto e a 

elevada sensibilidade da estimação à adição de novos dados em tempo real, tornando-se estas 

pró-cíclicas (Gobetti 2017, p. 16).  

O outro produto de referência mencionado é o produto médio do ciclo econômico, 

cujo uso como guia da política fiscal, como visto, estava presente na análise de Keynes. O uso 

desse conceito desde uma perspectiva heterodoxa está ligado à ideia de que o produto (e 

consequentemente o resultado fiscal) deve ser avaliado pela tendência no médio/longo prazo, e 

que a política fiscal discricionária tem capacidade de equilibrar esse indicador. Dessa forma, 

uma estimativa realizada através do grau de utilização da capacidade instalada da indústria, por 

vezes também do nível de desemprego, pode se tomar como produto de referência no qual a 

economia tende a convergir ao longo do ciclo econômico. Um aspecto positivo dessa 

metodologia é que se baseia em dados oficiais e não é suscetível de sofrer erros nas estimativas.  

Uma vez que temos uma estimativa do produto de referência que usaremos, é 

fundamental observar qual é o componente cíclico do resultado orçamentário. Isso nos ajudará 

a prever o impacto de um choque no produto. A configuração institucional é fundamental para 

adaptar e calibrar os estabilizadores automáticos, já que dependendo das características 

intrínsecas de cada realidade econômica, a capacidade de neutralizar ou amortecer uma 

variação inesperada do produto será primordial para o bem-estar da sociedade e da economia. 

 Baunsgaard e Symansky (2009, p. 19) mostram quais são os métodos para o cálculo 

do tamanho dos estabilizadores automáticos. Há duas possibilidades, ou através do cálculo da 

elasticidade do orçamento em relação a variações do produto, ou mediante regressão 

econométrica.   

O cálculo das estimativas das elasticidades de gastos e receitas é o mecanismo usado 

para separar a parte cíclica do resultado fiscal da parte estrutural. A elasticidade consegue 

mensurar a sensibilidade que tem determinado tributo (ou gasto com seguro desemprego) por 

variações do produto. Uma elasticidade maior do que um indica que o aumento ou redução de 

1% do produto provocará uma variação mais do que proporcional na arrecadação ou no gasto (e 

vice-versa). 

 O cálculo das elasticidades facilita a comparação entre países pela consistência 

metodológica e pode capturar o impacto nos estabilizadores de cada imposto, mas também tem 
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um defeito: com poucas atualizações das estimativas e melhorias constantes nos cálculos, a 

comparação intertemporal perde eficácia. É o método utilizado pelos organismos internacionais 

de referência.  

A regressão econométrica, por outro lado, permite estimar diretamente os 

estabilizadores orçamentários, mediante regressão das mudanças nas medidas fiscais frente a 

mudanças no hiato do produto. O principal problema desta abordagem é a endogeneidade entre 

as variáveis fiscais e o PIB. Quer dizer, variações no PIB provocam variações nas variáveis 

fiscais e vice-versa. Há causalidade bidirecional entre ambas, que provoca dificuldades para a 

separação das variações da política fiscal exógena (estrutural) da endógena (cíclica). 

A escolha da metodologia é fundamental para o começo dos cálculos. Segundo Noord 

(2000, p. 5) os passos para o cálculo do resultado do componente cíclico são os seguintes:  

i. Estimativa do produto potencial (ou produto de referência) para o período 

estudado e por diferença o hiato do produto. 

 

ii. Cálculo das elasticidades dos impostos e gastos para ver a sensibilidade cíclica 

dos mesmos, tal que  

𝑇𝑚

𝑇
= (

𝑌𝑚

𝑌
)

𝛼

 (31)         
𝐺𝑚

𝐺
= (

𝑌𝑚

𝑌
)

𝛽

 (32)   

, onde T representa a arrecadação total, G representa o gasto primário total, Y é o produto 

efetivo, β a elasticidade do gasto ante variações do produto, α a elasticidade dos impostos ante 

variações do produto, e o subíndice m acompanhado das variáveis representa a variável 

estrutural. 

iii. Com o hiato do produto e as elasticidades estimadas já podemos calcular o 

componente cíclico orçamentário. 

    𝑏∗∗ = 𝑏 − 𝑏∗                       (33)      

Onde b** representa o componente cíclico do resultado orçamentário, b* o 

componente estrutural e b o resultado efetivo. 

  

  Outro debate amplo na literatura econômica referente ao resultado estrutural é sobre 

como ele dever ser medido, se como uma proporção do PIB ou como um nível fixo de receitas 

e despesas. O arranjo institucional que marque a escolha no tipo de orçamento determinará o 

papel dos estabilizadores automáticos na economia. Como Veld (2012, p. 154) especifica, se o 

orçamento é definido com níveis fixos de gasto e receita, serão as variações no nível de 



124 
 

impostos e no seguro desemprego os estabilizadores automáticos. Por outro lado, se o 

orçamento é definido a partir de proporções do PIB (G/PIB e T/PIB), o impacto dos 

estabilizadores automáticos tem origem na tributação progressiva e no tamanho do governo.  

As elasticidades normalmente empregadas para calcular o saldo orçamentário 

estrutural se consideram constantes ao longo do tempo, mas isto pode acarretar problemas de 

estimação, pois poderia ocorrer que em momentos de expansão as elasticidades fossem maiores 

que em momentos de contração, conforme o comportamento dos diferentes impostos ao ciclo 

econômico (Castro et al, 2008).   

Por vezes as estimativas do resultado estrutural e dos estabilizadores automáticos não 

coincidem com o esperado. As numerosas restrições metodológicas pelas quais o processo do 

cálculo passa podem distorcer o resultado final. 

Dessa forma, algumas pesquisas mais recentes realizam um cálculo híbrido para a 

obtenção do resultado orçamentário estrutural e para a medição do impulso fiscal da economia. 

A abordagem narrativa representa mais uma ferramenta que nos ajuda no cálculo do 

resultado fiscal do governo, ela nos permite dar uma explicação causal de por que em 

determinado período houve uma variação relevante do resultado fiscal. Tradicionalmente, tem 

se relacionado o resultado fiscal com o impulso realizado pelo governo. Uma das críticas 

realizadas aos cálculos oficiais sobre a orientação da política fiscal é que a análise desta se faz 

através do cálculo do produto potencial e do hiato do produto. Como Gobetti et al (2017, 3) 

realça, a metodologia convencional utilizada no ajustamento do ciclo é vulnerável a momentos 

de quebra estrutural e de forte volatilidade do PIB, por isso resulta imprescindível cavar 

informações em documentos oficiais ou até jornalísticos para constatar que o resultado obtido é 

compatível com as decisões adotadas de política econômica. 

4.3. Metodologia 

O objetivo de nosso exercício é definir se a política fiscal discricionária implementada 

no período analisado para o Brasil e a Espanha foi expansiva ou contracionista. Como vimos no 

item anterior, a literatura estabelecida o faz através da decomposição do orçamento efetivo em 

seus componentes discricionário e resultante dos estabilizadores automáticos. Para tanto, 

buscaremos estimar para todo esse período, em linha com os debates do item anterior: 

 

1) O produto na média do ciclo econômico, ou seja, o quanto a economia produziria caso 

operasse no seu nível de referência; 
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2) A elasticidade da carga tributária bruta e das despesas com seguro desemprego em relação 

ao produto efetivo; 

3) A carga tributária bruta e as despesas com seguro desemprego estruturais, ou seja, que 

ocorreriam caso a economia operasse em seu produto médio o tempo todo; 

4) O orçamento estrutural (o resultado fiscal caso a economia operasse todo o período em 

seu produto médio)  

 

A divisão do orçamento efetivo entre a parte correspondente aos estabilizadores fiscais 

automáticos e a discricionária será então obtida mediante simples comparação do orçamento 

estrutural com o efetivo.  

Uma vez desenvolvida essa sequência de cálculos, serão obtidos indicadores que 

permitirão avaliar a direção e a intensidade da política fiscal dos países em questão, tanto no 

período como um todo quanto trimestre a trimestre, permitindo avaliar mais adequadamente, e 

de forma comparada, seu desempenho. 

 

4.3.1 Estimação do produto na média do ciclo econômico 

No nosso exercício testamos duas maneiras de obter o PIB de referência (ou na média 

do ciclo econômico). No primeiro método, estimamos a taxa de crescimento média do produto 

ao longo de todos os trimestres através de uma regressão do logaritmo do PIB contra o tempo. 

No segundo método, realizamos uma regressão do nível de utilização da capacidade 

instalada (NUCI) contra o tempo para verificar a presença de tendência temporal na série. Em 

caso de ausência de tendência (Espanha), optou-se pelo uso da média aritmética simples do 

indicador ao longo do período estudado, e no caso de presença de tendência (Brasil), usou-se a 

série estimada pela própria regressão como indicador do NUCI médio em cada trimestre108. 

Com as informações trimestrais acerca do PIB real efetivo (Y) e do NUCI efetivo 

(NUCI), e as estimativas trimestrais do NUCI médio (NUCIm), obtemos, através de uma regra 

de três simples, o PIB médio (Ym) vigente em cada trimestre: 

 

Ymt =α(NUCImt/NUCIt)Yt.                           (34)109 

 

                                                             
108 Testes posteriores de raiz unitária (ADF) e cointegração (Engle-Granger) confirmaram tais resultados.  
109 O coeficiente α representa a elasticidade da NUCI para com o produto da economia, por simplificação 

supomos um coeficiente α =1, assim qualquer variação na NUCI provocará a mesma variação no produto. 
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Ambos os critérios envolvem vantagens e desvantagens qualitativas. Por um lado, o 

método do NUCI é restrito ao setor industrial, de peso decrescente no PIB em ambas 

economias, e transmite às estimativas a conhecida tendência pró cíclica da produção 

industrial110. Por outro, a suposição de uma taxa constante de crescimento tendencial do PIB 

pelos 68 trimestres do período analisado, ainda quando a série não apresente claros sinais da 

presença de quebra estrutural, pode ser incapaz de representar adequadamente o movimento do 

PIB médio em períodos curtos. 

Optamos, em ambos os países, pelo método do NUCI111. 

 

4.3.2 Estimação da elasticidade da carga tributária bruta e das despesas 

com seguro desemprego em relação ao produto efetivo 
 

O passo seguinte consistiu em estimar as elasticidades das receitas tributárias e do 

gasto com seguro desemprego. A estimativa das elasticidades foi realizada mediante 

regressões econométricas (MQO). Com elas se pretendia verificar a sensibilidade das receitas 

e do gasto com o seguro desemprego a variações do produto efetivo. Esta metodologia garante 

a coerência metodológica na comparação entre países (Symansky e Baunsgaard, 2009, p.19).  

A estimativa da elasticidade foi realizada de forma agregada no lado das receitas, sem 

decompor a base arrecadatória nos diferentes tipos de impostos112. Pelo lado das despesas, 

como optamos por considerar como parte dos estabilizadores fiscais automáticos somente os 

efeitos das variações do gasto com seguro desemprego113, a elasticidade estimada reflete a 

sensibilidade desse gasto à variação do ciclo econômico. Além disso, se supôs que as duas 

elasticidades são constantes independentemente do hiato do produto médio ser positivo ou 

negativo (no nosso exercício o indicador do hiato será maior ou menor que um). 

                                                             
110 Trabalhos futuros poderão tentar minorar esse problema incorporando ao cálculo elementos que controlem 

esse efeito.  
111 O cálculo da soma dos erros quadráticos das séries resultantes de ambas estimativas (NUCI e PIB médio) foi 

usado como instrumento auxiliar de escolha, ao refletir o grau de ausência de aderência das séries estimadas em 

relação aos dados. 
112 Essa abordagem foi escolhida pela facilidade na junção de dados e pela simplicidade de realizar as operações 

sem cair em erros de estimação pela complexidade das informações necessárias para o uso da abordagem 

narrativa. 
113 A literatura estabelecida reconhece e busca resolver essa restrição (Darby e Melitz, 2008, apud Baunsgaard e 

Symansky, 2009). Ao fazê-lo, porém, ou incorre na tentativa de estimar uma elasticidade do gasto total em 

relação ao PIB (supondo problemática independência do primeiro ao último), ou cogita incluir uma miríade de 

programas sociais (relacionados com idade, saúde e incapacidade) no conceito. O cálculo da elasticidade dessas 

despesas ao PIB exigiria vasto volume de informações (nem sempre disponíveis) sobre a evolução de suas 

despesas, bem como sobre a evolução histórica dos programas (para controlar mudanças discricionárias 

mediante abordagem narrativa), que estão muito além do alcance deste trabalho. Contudo, em trabalhos futuros, 

pretendemos testar o impacto ao menos do Programa Bolsa Família como potencial estabilizador fiscal 

automático no caso brasileiro. 
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O cálculo dessas elasticidades envolveu vários passos:  

 Primeiramente as séries da carga tributária bruta (CTB) efetiva, PIB real e gasto com 

seguro desemprego deveriam estar trimestralizadas, a preços constantes e em índice base 

100;  

 A seguir realizamos uma regressão do logaritmo da CTB efetiva em base 100 contra o 

logaritmo do PIB real efetivo em base 100, obtendo como coeficiente da variável 

independente uma primeira estimativa da elasticidade da CTB ao PIB114; 

 Regressão similar envolvendo o logaritmo dos gastos com seguro desemprego como 

variável dependente e o índice de variação cíclica Y/Ym como independente, permitiu 

obter a primeira estimativa da elasticidade dos gastos com seguro desemprego às variações 

cíclicas das economias; 

 A partir da pesquisa de informações jornalísticas e/ou institucionais diversas (abordagem 

narrativa), foram criadas diversas variáveis binárias (dummies) cujo valor passasse de 0 a 1 

no período em que foram identificadas mudanças na legislação que pudessem afetar 

significativamente as alíquotas tributárias ou as despesas com seguro desemprego.  

 Introduzimos as variáveis dummies relevantes nos respectivos modelos, e voltamos a rodar 

as duas regressões originais, agora modificadas pela presença dessas variáveis binárias, 

com e sem erros robustos. Foram testadas, para cada uma das regressões em tela, diversas 

combinações de variáveis independentes, até achar configurações cujas variáveis 

independentes apresentassem coeficientes estatisticamente significativos e com o sinal 

esperado. Os coeficientes resultantes para o logaritmo do PIB real em cada conjunto de 

regressões representavam novas estimativas para as duas elasticidades procuradas. 

 A cada nova possível configuração de regressão acrescentamos um índice de tendência 

temporal e realizamos nova estimativa da elasticidade, para ver se a mesma variava com o 

tempo. Foram rejeitadas as configurações cujo coeficiente do índice de tendência temporal 

fosse estatisticamente significativo.  

 Também a cada nova possível configuração de regressão verificamos a qualidade do 

cálculo da elasticidade através dos testes tradicionais de normalidade dos resíduos, 

heterocedasticidade, autocorrelação e linearidade. O uso da opção “erros robustos” nos 

ajudou a lidar com problemas de heterocedasticidade e autocorrelação. 

                                                             
114 Embora bastante utilizado, o procedimento envolve um suposto de independência do PIB real à carga 

tributária bruta sabidamente problemático. Em pesquisas futuras tentaremos encontrar formas de evitar o uso de 

tal suposto. 
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 Testes de Chow para quebra estrutural foram utilizados para ajudar a identificar a possível 

necessidade de acrescentar variáveis dummies adicionais, de forma a identificar e controlar 

mudanças discricionárias na política fiscal ainda não identificadas pela abordagem 

narrativa até então desenvolvida. 

 Após o uso reiterado desses passos, atingiram-se enfim as estimativas finais para as duas 

elasticidades, nos dois conjuntos de regressões, que atendessem aos critérios acima citados.  

 

4.3.3 Estimação da carga tributária bruta e das despesas com seguro 

desemprego estruturais 
 

 Uma vez encontrado o modelo idôneo, usamos as elasticidades obtidas para calcular a 

receita estrutural e o gasto com seguro desemprego estrutural. Para tanto usamos uma 

ligeira modificação das fórmulas (31) e (32) apresentadas anteriormente:  

 

Te = (
Ym

Y
)
α

T     (31.1)  ; Gde = (
Ym

Y
)
β

Gd     (32.1) 

 

Conhecidos os produtos médio, Ym, e efetivo, Y, a carga tributária bruta real efetiva 

(em R$ constantes) T, o gasto efetivo com seguro desemprego (em R$ constantes) Gd, e 

estimados os parâmetros  e  conforme item anterior, obtém-se a carga tributária estrutural 

(em R$ constantes) Te e o gasto estrutural com seguro desemprego (em R$ constantes) Gde.  

 

4.3.4 Estimação do orçamento estrutural 

 

Conhecidos a receita estrutural e o gasto estrutural com seguro desemprego, foi 

possível calcular o gasto total estrutural, o orçamento estrutural, o impulso fiscal 

discricionário, o saldo primário ajustado ao ciclo e o impacto dos estabilizadores fiscais 

automáticos. 

Para obter-se o gasto total estrutural (Ge) em R$ constantes usamos: 

 

Ge = G – Gd + Gde,                  (35) 
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onde G é gasto total efetivo (em R$ constantes). Os demais itens supracitados puderam então 

ser calculados a partir da definição dos estabilizadores fiscais automáticos e do impulso fiscal 

discricionário (equação 14). Julgou-se conveniente obter também os indicadores em termos 

primários, ou seja, líquidos dos juros da dívida pública.  

  

4.3.5 Obtenção de indicadores fiscais 

 

O estágio final consistiu em transformar os números obtidos em indicadores que 

permitissem observar não apenas a direção, mas também a intensidade relativa dos 

movimentos da política fiscal, tornando os dados dos países em foco comparáveis. O primeiro 

passo nesse sentido consistiu em dividir os dados obtidos pelo PIB médio Ym dos respectivos 

países. Com os dados assim transformados foram analisados três aspectos cruciais da política 

fiscal: 

a) A tendência geral da política fiscal ao longo de todo o período, ou seja, seu caráter 

predominantemente pró-cíclico ou anticíclico; para tanto, procedeu-se ao uso de 

MQO, tratando a razão impulso fiscal discricionário/PIB médio como variável 

dependente e o indicador cíclico (Y/Ym) como dependente; 

b) A composição geral da política fiscal ao longo de todo o período, ou seja, a 

decomposição do deficit efetivo/Ym em deficit estrutural/Ym e impacto dos 

estabilizadores fiscais automáticos/Ym; 

c) A análise trimestre a trimestre dos indicadores acima, visando captar os dois 

aspectos citados.   

 

4.4 DESENVOLVIMENTOS - BRASIL 

 

4.5.1 Descrição da base de dados. 

  Nessa seção vamos expor quais séries de dados foram necessárias para o cálculo do 

resultado estrutural para o Brasil, e foram as transformações feitas para criar séries trimestrais o 

mais homogêneas possíveis vis-à-vis a Espanha.  

 Dados sobre a NUCI: o dado da utilização da capacidade da indústria é fornecido pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). A série utilizada compreende os anos entre 2000 e 
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2016115. A série é trimestral até outubro de 2005, a partir desse mês passou a ser mensal, 

pelo que foi necessário fazer a transformação dessa parte da série para trimestral. A 

metodologia de transformação está descrita no Apêndice A.  

 A base de dados do PIB trimestral a preços correntes do Ipeadata foi transformada em 

preços constantes com base em 2016.4 a partir da informação acerca da taxa de variação 

real do PIB a preços de mercado do próprio Ipeadata116. 

  Dados sobre a CTB: Não existe em termos agregados uma série oficial que contabilize a 

carga tributária bruta das três esferas de governo em termos trimestrais. Dessa forma 

usamos as estimativas trimestrais disponibilizadas por Rodrigo Orair117 para os anos 

compreendidos entre 2003.1 e 2016.4. Para os trimestres compreendidos entre 2000.1 e 

2002.4 usamos dados apresentados por Santos et al (2010)118. A metodologia de 

homogeneização dos dados está desenvolvida no Apêndice B.  

  O dado do gasto total efetivo do governo geral do Brasil foi calculado por diferença entre 

o resultado nominal do setor público consolidado (BCB, 2018) e a CTB efetiva trimestral 

estimada. 

 O índice de preços utilizado para transformar as séries em preços correntes em preços 

constantes mensal é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mensal (Ipeadata, 

2018). 

 Para a estimativa da elasticidade do seguro desemprego no Brasil foi necessário ter em 

conta alguns aspectos importantes. Como alerta Gobetti (2011, p.247) o componente 

contracíclico das despesas (seguro desemprego) se vê influenciado pelo aumento da 

formalização do mercado laboral e pela indexação dessa despesa às variações do salário 

mínimo, o qual sofreu uma forte valorização real no período analisado. Essas 

características fizeram com que o gasto com seguro desemprego crescesse no período 

analisado mais rápido do que o PIB, obrigando-nos a controlar tais aspectos quando da 

estimativa da elasticidade do gasto com seguro desemprego em relação ao PIB.  

   

4.4.2 Estimação do produto na média do ciclo econômico 

 

                                                             
115 Para o cálculo do PIB médio usamos a série completa disponível (1970-2017) como instrumento auxiliar para 

tomada de decisão acerca da existência ou não de tendência temporal. 
116 Base de referência 2010, disponível em www.ipeadata.gov.br/  
117 Pesquisador do IPEA ao qual agradeço pela disponibilidade dos dados. 
118  “Uma metodologia de estimação da carga tributária líquida brasileira trimestral no período 1995-2009”  

http://www.ipeadata.gov.br/
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Como visto na parte metodológica, optamos por fazer o cálculo do PIB médio de duas 

formas diferentes.  

Na primeira forma, calculamos o PIB médio através de uma regressão simples do PIB 

trimestral a preços constantes contra o tempo. Calculamos a evolução do PIB com a taxa de 

crescimento (média) obtida no coeficiente da variável tempo da regressão (0,77%, vide 

abaixo), conseguindo assim a estimativa do PIB médio do período. 

 

 

Regressão cálculo PIB médio:  

MQO, usando as observações 2000:1-2016:4 (T = 68) 

Variável dependente: l_Pib_constante 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor 120 

Constante 13,9518 0,0127966 1090,2768 <0,0001 *** 

Data 0,00770972 0,000322392 23,9141 <0,0001 *** 

 

 A segunda forma de calcular envolveu uma regressão da NUCI contra o tempo. Os 

resultados obtidos foram:  

Regressão cálculo PIB médio  

MQO, usando as observações 2000:1-2016:4 (T = 68) 

Variável dependente: NUCI 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Constante 81,5683 0,744403 109,6 <0,0001 *** 

Data −0,0298584 0,0187542 −1,592 0,1161  
 

Ainda que o coeficiente da variável temporal (“Data”) não haja sido significativo nem 

a 10%, em uma série mais longa ele se torna estatisticamente significativo (vide Apêndice C). 

Dessa forma optamos por usar os dados da regressão para estimar a NUCI média, com 

tendência decrescente. Os dados obtidos são os mostrados na Tabela 6 abaixo: 

Tabela 6 - Resultado do nível de utilização médio e do PIB médio - Brasil 

Data 
Nível de utilização 

efetivo 
PIB efetivo 

Nível de utilização 
médio 

PIB médio 

2000.01 79,4              1.179.133  81,6              1.211.334  

2000.02 81,8              1.166.099  81,5              1.162.370  

2000.03 81,6              1.161.819  81,5              1.160.518  

2000.04 82,4              1.151.142  81,5              1.138.272  

2001.01 80,9              1.220.109  81,4              1.228.387  

2001.02 80,7              1.193.223  81,4              1.203.854  

                                                             
120 *** p-valor <0,01 significa estatisticamente significativo ao 1%; ** =p-valor<0,05 significa estatisticamente 

significativo ao 5%; * = p-valor <0,1 % significa estatisticamente significativo ao 10%. 
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2001.03 79              1.167.178  81,4              1.202.476  

2001.04 79,7              1.145.020  81,4              1.168.859  

2002.01 78,6              1.225.928  81,3              1.268.499  

2002.02 77,5              1.220.646  81,3              1.280.490  

2002.03 77,8              1.215.904  81,3              1.270.131  

2002.04 79,5              1.204.248  81,2              1.230.603  

2003.01 79,4              1.258.624  81,2              1.287.315  

2003.02 78,4              1.230.182  81,2              1.273.805  

2003.03 77,4              1.223.518  81,2              1.282.801  

2003.04 81,4              1.211.338  81,1              1.207.177  

2004.01 80,2              1.307.434  81,1              1.321.952  

2004.02 79,2              1.307.785  81,1              1.338.510  

2004.03 81,1              1.303.766  81,0              1.302.654  

2004.04 84              1.286.554  81,0              1.240.621  

2005.01 82,5              1.362.142  81,0              1.336.899  

2005.02 81              1.366.308  80,9              1.365.317  

2005.03 80,1              1.331.340  80,9              1.344.827  

2005.04 82,4              1.314.222  80,9              1.290.004  

2006.01 80,5              1.420.429  80,9              1.426.635  

2006.02 79,4              1.397.505  80,8              1.422.530  

2006.03 81,5              1.391.154  80,8              1.379.069  

2006.04 83,4              1.377.242  80,8              1.333.681  

2007.01 80,7              1.494.216  80,7              1.494.813  

2007.02 81,6              1.488.863  80,7              1.472.486  

2007.03 83,3              1.472.819  80,7              1.426.363  

2007.04 86,5              1.468.687  80,6              1.369.236  

2008.01 84,1              1.586.221  80,6              1.520.449  

2008.02 83,8              1.583.200  80,6              1.522.422  

2008.03 84,9              1.575.633  80,6              1.494.961  

2008.04 86              1.483.791  80,5              1.389.298  

2009.01 75,7              1.547.738  80,5              1.645.742  

2009.02 76,2              1.548.321  80,5              1.634.953  

2009.03 77,5              1.557.314  80,4              1.616.265  

2009.04 82,9              1.562.794  80,4              1.515.737  

2010.01 80,7              1.690.273  80,4              1.683.444  

2010.02 82,8              1.680.206  80,3              1.630.370  

2010.03 83,9              1.664.880  80,3              1.593.726  

2010.04 86              1.651.701  80,3              1.541.928  

2011.01 82,1              1.778.072  80,3              1.738.104  

2011.02 82,2              1.759.173  80,2              1.716.898  

2011.03 82,5              1.723.774  80,2              1.675.609  

2011.04 84,3              1.694.139  80,2              1.611.038  

2012.01 80,5              1.808.480  80,1              1.800.282  

2012.02 80,8              1.776.572  80,1              1.761.296  
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2012.03 81,9              1.766.614  80,1              1.727.257  

2012.04 84              1.736.111  80,0              1.654.379  

2013.01 80,5              1.857.477  80,0              1.846.302  

2013.02 81              1.847.822  80,0              1.824.686  

2013.03 82,3              1.815.360  80,0              1.763.656  

2013.04 84,2              1.780.393  79,9              1.690.022  

2014.01 81              1.922.788  79,9              1.896.586  

2014.02 80,8              1.840.503  79,9              1.819.236  

2014.03 80,2              1.803.737  79,8              1.795.562  

2014.04 81,5              1.774.874  79,8              1.737.997  

2015.01 77,6              1.888.486  79,8              1.941.461  

2015.02 76,4              1.786.022  79,7              1.864.264  

2015.03 74,6              1.722.027  79,7              1.840.147  

2015.04 76,5              1.672.587  79,7              1.742.272  

2016.01 72,4              1.786.022  79,7              1.965.053  

2016.02 73,2              1.722.027  79,6              1.873.234  

2016.03 73,5              1.672.587  79,6              1.811.347  

2016.04 75,2              1.631.406  79,6              1.726.162  

Fonte: elaboração própria com dados de FGV/ IPEADATA (2018) 

 

O Gráfico 38 abaixo mostra a evolução conjunta dos graus de utilização efetivo e 

médio, assim como do PIB efetivo e médio:  

 

Gráfico 38 – Evolução do NUCI efetivo e médio e do PIB efetivo e médio - Brasil 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da FGV e IPEADATA (2018) 

*Eixo direito para o nível de utilização. 

 

Percebe-se que nos trimestres em que o grau de utilização efetivo é superior ao médio, 

o PIB efetivo torna-se superior ao PIB médio, e vice-versa. 
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4.4.3 Estimação da elasticidade da carga tributária bruta e das despesas 

com seguro desemprego em relação ao produto efetivo 

 
 

4.4.3.1 Elasticidade -Carga tributária bruta 

 
Conforme a metodologia proposta, o primeiro passo foi a realização de uma regressão 

do log da CTB efetiva (base 2000.1 = 100) contra o log do PIB efetivo (base 2000.1 = 100). 

A combinação interativa da abordagem narrativa com os testes de Chow descrita na 

metodologia apontou a necessidade de criar quatro variáveis dummy121: 

 A primeira (“CPMF”) foi a referente à Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira, tributo cuja vida útil esteve compreendida entre 1997 e 2007122, a dummy se 

encaixa entre 2000.1 e 2007.4. 

 A segunda (“IPI primeira”) é a referente ao imposto sobre produtos industrializados (IPI), 

o qual sofre um corte na sua alíquota em abril de 2009 até janeiro de 2010 para a gama de 

produtos eletrodomésticos da linha branca123. 

 Criamos também uma dummy do mesmo IPI pelo mesmo motivo que a anterior “IPI 

segunda”), mas referente ao período compreendido entre o quarto trimestre de 2011 e o 

quarto trimestre de 2013; e  

 A quarta dummy (“Desonerafol”) é a referente à desoneração na folha de pagamentos que 

aconteceu em dezembro de 2011 e vigorou até dezembro de 2015124. 

 Criamos uma dummy (“Metodologia”) para indicar a mudança na metodologia da 

estimativa da CTB trimestral para o período 200.1-2002.4. 

Rodamos diferentes regressões conforme os passos descritos na metodologia, e a que 

se adequou melhor foi a abaixo descrita125:  

 

                                                             
121 A falta de informação adequada referente à alíquota média de todos os impostos trimestre a trimestre 

sustentou a necessidade de criar variáveis dummies. 
122 https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/cpmf  

123 http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2013/12/ipi-para-eletrodomesticos-da-linha-branca-nao-tem-data-

para-mudar-diz  http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2013/12/ipi-da-linha-branca-nao-tera-alta-

em-janeiro-informa-ministerio-da-fazenda.html 

124https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/09/1676280-dilma-sanciona-desoneracao-da-folha-e-veta-

aliquota-para-setor-de-vestuario.shtml 

http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/arre/RenunciaFiscal/Desoneracaodafolha.pdf  
125 Para ver alguns dos modelos que rejeitamos que rejeitamos ver APÊNDICE F. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/cpmf
http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2013/12/ipi-para-eletrodomesticos-da-linha-branca-nao-tem-data-para-mudar-diz
http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2013/12/ipi-para-eletrodomesticos-da-linha-branca-nao-tem-data-para-mudar-diz
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2013/12/ipi-da-linha-branca-nao-tera-alta-em-janeiro-informa-ministerio-da-fazenda.html
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2013/12/ipi-da-linha-branca-nao-tera-alta-em-janeiro-informa-ministerio-da-fazenda.html
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/09/1676280-dilma-sanciona-desoneracao-da-folha-e-veta-aliquota-para-setor-de-vestuario.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/09/1676280-dilma-sanciona-desoneracao-da-folha-e-veta-aliquota-para-setor-de-vestuario.shtml
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/arre/RenunciaFiscal/Desoneracaodafolha.pdf
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Variável dependente: ln_CTB efetiva base100 

Erros padrão HAC, largura de banda 3 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

constante −1,09728 0,415334 −2,6419 0,0104 ** 

ln_PIB efetivobase100   1,21868 0,0836563 14,5677 <0,0001 *** 

Dummy Metodologia −0,0195377 0,018029 −1,0837 0,2827  

Dummy CPMF   0,0420449 0,0185011 2,2726 0,0265 ** 

Dummy IPI primeira −0,0157179 0,00953173 −1,6490 0,1042  

Dummy Desonerafol −0,0390404 0,011346 −3,4409 0,0010 *** 

 

 

Como podemos ver a elasticidade da CTB ante variações do PIB é de 1,2187, isso nos 

diz que uma variação de 1% no PIB está associada a uma variação de 1,22% na CTB126. 

Insistimos na manutenção das binárias “Metodologia” e “IPI primeira”, a despeito dos 

p-valores de seus coeficientes não se mostrarem estatisticamente significativos. Justifica-se tal 

procedimento porque: 

a) A presença da variável “Metodologia” não está sendo propriamente testada, ela faz parte 

constitutiva do modelo, resulta da forma de construção da base de dados; 

b) “IPI primeira” encontra-se marginalmente acima do limite de 10%, mas sua exclusão 

diminui significativamente o p-valor dos coeficientes das demais variáveis e inverte o sinal 

de algumas delas; o expurgo destas, por sua vez, implicaria fazer a elasticidade assumir 

valores muito diferentes dos encontrados na literatura. 

A dummy “IPI segunda” foi excluída por mostrar sinal inverso ao esperado. 

 

4.5.3.2 Elasticidade - Seguro desemprego 

 

A elasticidade do gasto com seguro desemprego em relação ao PIB foi estimada de 

uma forma diferente da Espanha. Os motivos que provocaram essa modificação estão 

explicados no Apêndice D.  

A elasticidade foi estimada não pelo gasto absoluto no seguro desemprego, e sim pela 

variação do logaritmo do número formal de beneficiários do seguro (como proporção da 

População em Idade Ativa, PIA) contra o logaritmo do componente cíclico Y/Ym. Nesse 

cálculo foram excluídas primeiramente todas as modalidades do seguro desemprego 

excetuando o desemprego formal. A seguir adicionamos ainda duas variáveis auxiliares: o 

                                                             
126 Gobetti (2017, p.50) apresenta dois resultados diferentes, a elasticidade de longo prazo, de 1,1% e a 

elasticidade de curto prazo, mais sensível ao ciclo, sendo em tempos de estabilidade de 1% aproximadamente e 

de 1,5% quando há forte variação do PIB. 
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grau de informalidade127 e uma dummy feita para captar as mudanças da legislação de 2015128. 

Os resultados foram os seguintes: 

 

 

 

Variável dependente: ln_formal/PIA 

Erros padrão HAC, largura de banda 3 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Constante −4,02605 0,21019 −19,1544 <0,0001 *** 

Ln_Y/Ym −0,638313 0,338176 −1,8875 0,0636 * 

dummy_regras_2015 −0,126278 0,0398065 −3,1723 0,0023 *** 

Grau informalidade −3,13609 0,41395 −7,5760 <0,0001 *** 

A elasticidade é captada pelo coeficiente de log Y/Ym foi de aproximadamente -0,638, 

que nos mostra que um aumento de 1% do PIB está associado a uma diminuição do gasto com 

seguro desemprego em 0,64%, e vice-versa. 

Como podemos ver o coeficiente do grau de informalidade tem sinal negativo, que 

demonstra que o aumento da informalidade reduz a proporção de beneficiários formais e vice-

versa. A variável dummy_regras_2015 também mostra no seu sinal negativo que o impacto da 

legislação mais restritiva diminui o número de beneficiários formais do seguro desemprego. 

 

4.4.4 Estimação da carga tributária bruta e das despesas com seguro desemprego 

estruturais 

 

Uma vez temos as elasticidades e o modelo estimado adequadamente já podemos 

calcular a CTB estrutural, bem como o nível de gasto com seguro desemprego estrutural. Com 

as equações (31.1 e 32.1), geramos os resultados da Tabela 7 abaixo: 

 

Tabela 7 - CTB estrutural e gasto estrutural com seguro desemprego estimados - Brasil - trimestral - milhões de 

reais de 2016. 

Data CTB efetiva CTB estrutural 
Gasto efetivo 
com seguro 
desemprego 

Gasto estrutural 
com seguro 
desemprego 

1t2000 395.059,57 408.246,30 3.105,80 3.052,85 

                                                             
127 Calculado pelo IPEA a partir da PNAD anual e, desde 2014, pela PNAD Contínua. Dados anuais para anos 

censitários, ausentes da série original, foram estimados por interpolação geométrica. A trimestralização dos 

dados foi feita a partir da replicação do peso relativo médio dos trimestres na média anual, com os dados 

disponíveis para o período coberto pela PNAD Contínua. 
128 Lei Nº 13.134, de 16 de junho de 2015. 
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2t2000 339.116,47 337.795,47 3.251,95 3.258,60 

3t2000 337.115,46 336.655,26 4.030,09 4.032,97 

4t2000 350.522,18 345.752,00 3.102,06 3.124,40 

1t2001 402.418,90 405.748,62 3.147,22 3.133,67 

2t2001 373.858,73 377.922,03 2.880,93 2.864,66 

3t2001 358.155,27 371.398,68 5.112,62 5.016,30 

4t2001 359.473,98 368.615,19 4.161,30 4.106,92 

1t2002 427.491,45 445.650,71 3.295,26 3.224,23 

2t2002 367.650,24 389.732,87 2.969,34 2.880,00 

3t2002 377.830,09 398.464,37 7.275,45 7.075,62 

4t2002 389.210,14 399.615,39 4.499,80 4.438,05 

1t2003 398.410,97 409.506,65 2.974,23 2.931,74 

2t2003 391.372,13 408.350,49 3.885,20 3.799,73 

3t2003 380.260,64 402.832,15 5.974,94 5.797,18 

4t2003 376.245,79 374.671,54 5.259,89 5.271,45 

1t2004 420.906,28 426.609,13 3.945,01 3.917,29 

2t2004 420.179,86 432.240,91 4.096,61 4.036,34 

3t2004 423.262,87 422.823,09 6.409,76 6.413,25 

4t2004 423.051,86 404.717,45 5.098,61 5.218,32 

1t2005 450.951,96 440.788,28 3.939,64 3.986,96 

2t2005 458.557,45 458.152,31 4.556,87 4.558,98 

3t2005 447.683,21 453.216,09 7.990,32 7.939,07 

4t2005 448.004,38 437.963,70 5.550,68 5.616,98 

1t2006 473.607,82 476.130,66 4.493,99 4.481,50 

2t2006 467.671,66 477.897,68 5.862,90 5.796,85 

3t2006 465.208,43 460.287,92 9.319,47 9.371,52 

4t2006 456.363,48 438.833,89 7.532,61 7.688,74 

1t2007 502.382,72 502.627,51 4.997,36 4.996,08 

2t2007 499.127,34 492.444,42 6.665,73 6.712,96 

3t2007 495.103,93 476.138,49 11.376,43 11.611,56 

4t2007 499.215,68 458.329,77 8.933,32 9.342,22 

1t2008 535.641,28 508.698,31 6.149,32 6.317,81 

2t2008 532.266,70 507.470,55 6.374,75 6.536,05 

3t2008 527.649,13 494.912,50 12.963,96 13.406,25 

4t2008 494.056,83 455.984,98 8.797,47 9.174,85 

1t2009 507.839,39 547.295,31 8.071,74 7.761,53 

2t2009 503.919,60 538.487,86 8.780,74 8.480,84 

3t2009 498.838,05 521.944,69 15.958,36 15.584,33 

4t2009 495.890,68 477.754,20 10.385,08 10.589,74 

1t2010 547.050,24 544.357,98 8.040,97 8.061,78 

2t2010 545.411,04 525.760,65 8.576,69 8.743,12 

3t2010 541.991,23 513.895,33 17.208,70 17.695,24 

4t2010 539.836,70 496.436,46 11.697,04 12.221,96 

1t2011 588.475,53 572.394,76 8.572,40 8.697,71 

2t2011 584.515,47 567.442,73 8.554,62 8.688,47 
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3t2011 577.826,62 558.211,06 19.731,34 20.091,52 

4t2011 569.868,97 535.988,36 12.054,34 12.447,62 

1t2012 598.643,56 595.338,16 9.084,99 9.111,37 

2t2012 586.968,83 580.823,86 10.211,59 10.268,04 

3t2012 570.414,01 554.964,92 20.710,78 21.010,78 

4t2012 557.733,46 525.901,98 12.823,66 13.224,52 

1t2013 604.253,50 599.825,84 11.055,35 11.098,01 

2t2013 598.171,95 589.056,98 11.085,40 11.174,92 

3t2013 590.462,61 570.031,82 22.160,80 22.573,33 

4t2013 584.336,61 548.393,44 12.362,50 12.780,48 

1t2014 618.284,13 608.031,82 12.558,40 12.668,86 

2t2014 587.981,10 579.711,86 10.429,05 10.506,70 

3t2014 574.039,52 570.870,46 24.880,12 24.952,36 

4t2014 559.469,96 545.336,08 16.940,53 17.169,10 

1t2015 603.447,21 624.139,35 12.375,14 12.158,53 

2t2015 574.236,66 605.039,24 11.926,72 11.604,73 

3t2015 555.584,75 602.370,36 14.768,01 14.155,68 

4t2015 536.640,49 564.010,61 13.398,30 13.053,72 

1t2016 580.065,56 651.683,75 19.616,26 18.455,86 

2t2016 557.228,42 617.416,84 10.647,38 10.090,47 

3t2016 538.345,59 593.257,43 14.563,02 13.840,68 

4t2016 530.440,67 568.222,16 12.276,59 11.842,04 
Fonte: Elaboração própria com dados do IPEADATA/FGV/RECEITA FEDERAL (2018). 

 

Vamos observar se as estimativas da CTB estrutural tiveram o desenvolvimento 

esperado segundo a teoria. No gráfico 39 vemos como, da mesma forma que a teoria supõe, 

nos primeiros trimestres, quando houve desaceleração nos anos 2001 e 2003 o PIB médio e a 

CTB estrutural ultrapassaram ao PIB efetivo e à CTB efetiva. Durante 2004-2008, quando a 

economia brasileira passou por um processo de crescimento sustentado, a arrecadação e o 

produto efetivo ficaram acima dos dados estruturais. Com a chegada da crise econômica 

internacional ao Brasil no trimestre de 2009.1, vemos como as curvas se interceptaram, 

ficando os dados estruturais acima dos dados efetivos. A forte retração econômica deixou 

arrecadação e produção prejudicadas. Com a rápida retomada do crescimento já em 2009.4, os 

valores efetivos voltaram a superar os valores estruturais até a chegada da crise econômica 

que atingiu o Brasil no final de 2014. Nesse período podemos ver como sobressai o forte 

efeito da crise econômica, ao provocar a maior separação das curvas da série analisada, tanto 

para o PIB quanto para a CTB. 
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Gráfico 39 - CTB efetiva e estrutural e PIB efetivo e médio – Brasil (milhões de reais de 2016).  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEADATA (2018). 

* Eixo esquerdo: PIB médio e efetivo. Eixo direito: CTB estrutural e efetiva. 

 

4.4.5 Estimação do orçamento estrutural 

 

Para obter o resultado, ainda falta o cálculo do gasto público total efetivo mensal, que 

será obtido como a diferença entre a CTB mensal a preços constantes e a NFSP nominal sem 

desvalorização cambial anteriormente estimada (ver Apêndice E). Uma vez trimestralizados, 

dispomos de todas as variáveis necessárias para calcular o gasto público estrutural total. Na 

tabela 8 a seguir apresentamos os resultados:  

 

Tabela 8 – Elementos usados no cálculo do Gasto Público estrutural – Brasil (milhões de reais de 2016) 

Data 
Gasto total efetivo 

governo geral 

Gasto Seguro 
Desemprego 

Estrutural 

Gasto seguro 
desemprego 

efetivo 

Gasto total 
estrutural 

1t2000 420.670,74 3.052,85 3.105,80 420.617,78 

2t2000 371.697,46 3.258,60 3.251,95 371.704,11 

3t2000 370.718,72 4.032,97 4.030,09 370.721,61 

4t2000 397.019,49 3.124,40 3.102,06 397.041,83 

1t2001 437.926,04 3.133,67 3.147,22 437.912,48 

2t2001 402.487,68 2.864,66 2.880,93 402.471,42 

3t2001 425.169,90 5.016,30 5.112,62 425.073,59 

4t2001 407.123,20 4.106,92 4.161,30 407.068,83 

1t2002 448.759,37 3.224,23 3.295,26 448.688,34 

 250.000

 350.000

 450.000

 550.000

 650.000

 750.000

 850.000

 950.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

1t20
00

4t20
00

3t20
01

2t20
02

1t20
03

4t20
03

3t20
04

2t20
05

1t20
06

4t20
06

3t20
07

2t20
08

1t20
09

4t20
09

3t20
10

2t20
11

1t20
12

4t20
12

3t20
13

2t20
14

1t20
15

4t20
15

3t20
16

PIB médio PIB efetivo CTB estrutural CTB efetiva



140 
 

2t2002 387.939,65 2.880,00 2.969,34 387.850,30 

3t2002 409.332,27 7.075,62 7.275,45 409.132,44 

4t2002 477.027,77 4.438,05 4.499,80 476.966,02 

1t2003 455.963,78 2.931,74 2.974,23 455.921,29 

2t2003 414.945,15 3.799,73 3.885,20 414.859,68 

3t2003 435.647,05 5.797,18 5.974,94 435.469,29 

4t2003 434.562,46 5.271,45 5.259,89 434.574,03 

1t2004 436.046,70 3.917,29 3.945,01 436.018,99 

2t2004 436.200,05 4.036,34 4.096,61 436.139,77 

3t2004 455.183,14 6.413,25 6.409,76 455.186,63 

4t2004 474.330,61 5.218,32 5.098,61 474.450,31 

1t2005 472.126,25 3.986,96 3.939,64 472.173,57 

2t2005 481.459,05 4.558,98 4.556,87 481.461,16 

3t2005 488.802,09 7.939,07 7.990,32 488.750,85 

4t2005 509.402,16 5.616,98 5.550,68 509.468,45 

1t2006 521.112,48 4.481,50 4.493,99 521.099,99 

2t2006 476.936,26 5.796,85 5.862,90 476.870,21 

3t2006 506.263,96 9.371,52 9.319,47 506.316,01 

4t2006 517.020,52 7.688,74 7.532,61 517.176,65 

1t2007 523.442,63 4.996,08 4.997,36 523.441,35 

2t2007 508.649,57 6.712,96 6.665,73 508.696,80 

3t2007 539.641,24 11.611,56 11.376,43 539.876,38 

4t2007 555.679,15 9.342,22 8.933,32 556.088,05 

1t2008 534.265,17 6.317,81 6.149,32 534.433,66 

2t2008 549.397,78 6.536,05 6.374,75 549.559,08 

3t2008 545.619,92 13.406,25 12.963,96 546.062,22 

4t2008 562.787,50 9.174,85 8.797,47 563.164,88 

1t2009 543.329,27 7.761,53 8.071,74 543.019,05 

2t2009 539.455,77 8.480,84 8.780,74 539.155,87 

3t2009 569.135,85 15.584,33 15.958,36 568.761,83 

4t2009 524.998,28 10.589,74 10.385,08 525.202,94 

1t2010 587.778,93 8.061,78 8.040,97 587.799,74 

2t2010 581.891,28 8.743,12 8.576,69 582.057,71 

3t2010 563.689,31 17.695,24 17.208,70 564.175,85 

4t2010 583.942,51 12.221,96 11.697,04 584.467,42 

1t2011 617.278,71 8.697,71 8.572,40 617.404,01 

2t2011 615.951,18 8.688,47 8.554,62 616.085,04 

3t2011 622.432,53 20.091,52 19.731,34 622.792,71 

4t2011 619.187,98 12.447,62 12.054,34 619.581,26 

1t2012 616.577,69 9.111,37 9.084,99 616.604,08 

2t2012 631.281,64 10.268,04 10.211,59 631.338,08 

3t2012 624.965,22 21.010,78 20.710,78 625.265,23 

4t2012 588.859,83 13.224,52 12.823,66 589.260,68 

1t2013 645.198,61 11.098,01 11.055,35 645.241,28 
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2t2013 642.375,49 11.174,92 11.085,40 642.465,01 

3t2013 675.194,56 22.573,33 22.160,80 675.607,09 

4t2013 616.146,68 12.780,48 12.362,50 616.564,66 

1t2014 658.940,14 12.668,86 12.558,40 659.050,61 

2t2014 657.802,87 10.506,70 10.429,05 657.880,52 

3t2014 733.979,26 24.952,36 24.880,12 734.051,51 

4t2014 700.315,65 17.169,10 16.940,53 700.544,22 

1t2015 745.314,92 12.158,53 12.375,14 745.098,30 

2t2015 668.282,94 11.604,73 11.926,72 667.960,95 

3t2015 782.259,96 14.155,68 14.768,01 781.647,62 

4t2015 745.795,84 13.053,72 13.398,30 745.451,26 

1t2016 674.832,21 18.455,86 19.616,26 673.671,81 

2t2016 665.177,50 10.090,47 10.647,38 664.620,58 

3t2016 723.008,83 13.840,68 14.563,02 722.286,50 

4t2016 712.946,01 11.842,04 12.276,59 712.511,46 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BCB/STN (2018). 

 

 

4.4.6 RESULTADOS – BRASIL  

 

Para analisar a política fiscal discricionária devemos primeiro descrever quais tipos de 

política podem ser realizadas pelos governos. Dessa forma, chamaremos política fiscal 

expansionista à política fiscal na qual há uma variação negativa do saldo primário estrutural, e 

vice-versa129.  

A política fiscal também pode ser caracterizada por ser pró-cíclica ou contracíclica. 

Políticas pró-cíclicas são aquelas nas quais a variação do saldo primário estrutural tem o 

mesmo sinal que a variação do “hiato do produto” (Y/Ym). Pelo contrário, políticas 

contracíclicas são aquelas nas quais a variação do saldo primário estrutural tem o sinal 

diferente da variação do hiato do produto. 

Se realizamos a regressão do impulso fiscal primário contra o indicador do hiato do 

produto podemos obter a orientação da política fiscal. No caso do Brasil conseguimos um p-

                                                             
129 Em determinados momentos essa definição poder provocar certa confusão ao realizar a análise sobre a 

política fiscal discricionária realizada pelo governo. Como veremos mais adiante, pode se dar uma situação na 

qual o deficit estrutural primário seja reduzido 1 p.p mas que este ainda se encontre num patamar elevado, como 

por exemplo 4 %. Poderia se definir essa política como contracionista? Existe outro critério de avaliação da 

política fiscal (que pode ser remetido implicitamente às prescrições de Keynes para a política fiscal) que define 

expansionista como a situação onde há deficit primário estrutural independentemente de se há variação em 

relação ao período anterior ou não.  O que se avalia então é o nível de gasto estrutural primário, e se este estiver 

acima da receita estrutural primária então, pode ser considerado expansionista. Poderemos portanto usar em 

determinados momentos um mix dos dois conceitos para reavaliar o tipo de política discricionária e deixar o 

conceito de variação um pouco mais flexível.  
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valor estatisticamente significativo para o coeficiente da variável independente (hiato do 

produto), mostrando-nos que a política fiscal teve tendência estatisticamente significativa.  

Como vemos na reta de regressão, o parâmetro da variável independente (impulso 

fiscal) tem sinal positivo, mostrando que em geral a política fiscal discricionária foi pró-

cíclica. O comportamento da política fiscal teve o comportamento contrário ao sugerido por 

Keynes, que advogava em prol do uso dos mecanismos fiscais de forma anticíclica.  

 

 

 

Modelo 3: MQO, usando as observações 2000:1-2016:4 (T = 68) 

Variável dependente: IF primário 

 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

const -0,275032 0,0846544 3,249 0,0018 *** 

Hiato do produto 0,249110 0,0846271 −2,944 0,0045 *** 

 

O gráfico abaixo mostra qual foi a tendência geral da política fiscal discricionária por 

parte do governo ao longo de todo o período.   

  

Gráfico 40 – Impulso Fiscal discricionário primário / PIB médio versus PIB efetivo / PIB médio 

  

Fonte: Elaboração própria. 

 Também realizamos a regressão similar com o saldo estrutural não primário (isto é, 

sem retirar do cálculo os juros da dívida pública), mostrando (ainda que com um R2 muito 

baixo), que a política fiscal continua tendencialmente pró-cíclica. Isso sugere que, no caso 

brasileiro, o caráter da política fiscal discricionária é reforçado pelo montante de juros pagos 

sobre a dívida pública, e que este tem a capacidade de deformar a ação da política fiscal, 

fazendo com que esta funcione ao contrário do recomendado. 
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Este fenômeno pode ser imputado: 

1) à incapacidade de seguir a prescrição de Keynes de manter o orçamento equilibrado 

a longo prazo; 

2) aos juros reais elevadíssimos do país; e 

3) ao desenho inadequado das metas fiscais, que ao não contemplarem o espaço 

adequado para a ação dos estabilizadores fiscais e da política discricionária anticíclica, geram 

reações exageradas da política fiscal.    

Uma vez obtida a orientação de política fiscal em termos gerais, vamos detalhar qual 

foi sua composição. 

Com o gráfico (41)130 apresentado abaixo podemos ver qual foi a composição da 

política fiscal trimestre a trimestre131. O gráfico nos mostra o papel dos diferentes 

componentes do orçamento efetivo ao longo do período, tais como o impacto dos 

estabilizadores fiscais automáticos, o saldo primário estrutural e o pagamento de juros da 

dívida. Também acrescenta a linha Y/Ym, marcando o indicador do hiato do produto.   

 

Gráfico 41 – Saldo primário estrutural, pagamento de juros da dívida, estabilizadores automáticos e PIB, todos 

normalizados pelo PIB médio. 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Primeiro realizamos uma análise do “hiato do produto” (Y/Ym) para os subperíodos 

nos quais dividimos o capítulo dois. Nos subperíodos 2004-2010 e 2011-2014, a média do 

                                                             
130 No apêndice K apresentamos o gráficos com dados anuais.  
131 Relembrando que no gráfico, o orçamento efetivo/PIB aparece com sinal negativo quando é deficitário, mas 

os componentes dele, o IF/PIB e os IFEA/PIB, aparecem com sinal positivo para mostrar o efeito do impulso.   
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indicador do hiato do produto foi de 1,01 e 1,02 respectivamente, mostrando como a 

economia estava operando acima da sua média. Resulta chamativo como no período de 

desaceleração econômica, entre 2011 e 2014, o hiato do produto é o maior da série analisada. 

Para os subperíodos nos quais o produto estava abaixo da sua média, como 2015-2016, 

o qual apresenta forte recessão, a média do hiato do produto é de 0,94, enquanto para 2000-

2003 foi de 0,98.   

A tendência pró-cíclica pode ser observada pelo comportamento do hiato do produto e 

do saldo primário estrutural132. Observando a tabela (9) vemos que entre 2001 e 2016133 

houve tendência pró-cíclica para a política fiscal durante nove anos, tendência neutra para 

dois anos, e cinco anos de tendência contracíclica.  

A política fiscal no Brasil do começo do Século XXI tem como principal arcabouço 

teórico as linhas da NSN. Desde a criação da LRF o equilíbrio orçamentário tem sido um dos 

principais eixos na economia brasileira. O objetivo tem sido criar um ambiente de 

credibilidade na execução das políticas macroeconômicas cujo intuito era mostrar ao mercado 

que havia compromisso com a sustentabilidade das contas públicas e assim estimular o 

investimento privado. Isso se vê refletido no final do governo de Fernando Henrique Cardoso 

e começo de Lula da Silva, entre os anos de 2000 e 2003, onde há uma busca continua pela 

criação de altos superavits primários (Lopreato, 2013).  Como podemos ver pelos dados 

apresentados na tabela (9) a política discricionária do governo foi contracionista.  O saldo 

primário estrutural passou de um superavit de 3,1% do PIB no ano 2000 para 5,4% no de 

2003.  A orientação pró-cíclica da política fiscal nos dois anos de fraco desempenho 

econômico, 2001 e 2003, evidencia que a preocupação principal era continuar “ajustando as 

contas”.  

A partir de 2004 começa um período onde a política fiscal se torna um instrumento um 

pouco mais relevante nas mãos dos gestores políticos. Apesar de continuar com a ideia de que 

contrações fiscais podem ter efeitos expansivos, a política fiscal discricionária relaxou e o 

superavit estrutural primário caiu para 4,3% do PIB em 2004 e 2005. Com o bom 

desempenho da economia durante o ano de 2004 e 2005 e o alto crescimento da arrecadação, 

                                                             
132 Para Gobetti (2018) o resultado estrutural sustenta outras informações além do desvio do PIB em relação ao 

produto médio, como podem ser, a variação do preço das commodities que afeta ao orçamento do governo, ou 

eventos não recorrentes, como podem ser receitas extraordinárias. No nosso exercício não prestaremos atenção 

nesses eventos extraordinários, ainda assim usaremos o termo resultado estrutural para os desvios do resultado 

fiscal aos desvios do PIB da sua média do ciclo. 
133 Ao não haver calculado o resultado estrutural para o ano de 1999 não temos suficiente informação para 

avaliar se a política fiscal do ano 2000 foi expansionista/contracionista ou procíclica ou contracíclica. 
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o resultado primário obteve os melhores resultados da série, com 3,7% do PIB para ambos os 

anos. 

 Mas foi a partir do ano 2006 quando de fato houve uma clara mudança em relação ao 

tratamento da política fiscal. A mudança da equipe econômica do governo, com a saída do 

Ministro da Fazenda Antônio Palocci e a entrada de Guido Mantega sinalizou uma mudança 

no rumo da política fiscal. De concepção keynesiana (Lopreato, 2013), o novo ministro 

enxergava a política fiscal como um instrumento a ser usado para atingir o objetivo de pleno 

emprego e contribuir para o crescimento. Com o crescimento sustentado nos últimos três anos 

e com as boas expectativas econômicas dadas pela conjuntura internacional, havia maior 

liberdade para usar o gasto público com mecanismo expansão da DA. Nesse mesmo ano o 

investimento público, que tem desde o ponto de vista keynesiano um efeito multiplicador 

importante, cresceu 19,3%134, enquanto a média de crescimento para o período 2001-2005 

tinha sido de apenas 5% ao ano. O aumento ocorreu depois da criação do Projeto Piloto de 

Investimentos (PPI), no qual se concedia um tratamento especial a determinados 

investimentos públicos, reduzindo estes da meta fiscal e flexibilizando em parte a ação 

governamental (Orair 2016, p. 21)135. O impacto desses investimentos e a boa conjuntura 

internacional ajudaram para que no ano seguinte, 2007, o crescimento do PIB fosse de 6,1%. 

A estratégia política foi reafirmada em 2007 com a criação do Plano de Aceleração do 

Crescimento (PAC)136. O investimento cresceu novamente 19,2% e o consumo do governo, 

5,5%. O saldo primário estrutural para esses dois anos caiu para um superavit de 3,7% e 2,6% 

respectivamente, mostrando a flexibilidade que estava se tendo em relação à meta fiscal e o 

afastamento da proposta política em relação aos predecessores.  

 A política fiscal expansionista, agora tida como instrumento determinante para o bom 

desempenho da economia, teve, porém, uma orientação claramente pró-cíclica no ano de 

2007. Se chocou, portanto, com os preceitos da teoria keynesiana, que advoga pelo uso da 

política fiscal discricionária de forma contracíclica.  

No começo de 2008 já havia notícias de que a economia mundial poderia entrar em 

crise. Ante esse momento de incerteza, o governo continuou com a política fiscal expansiva e 

pró-cíclica para manter o nível de atividade e as expectativas privadas positivas. O aumento 

do investimento público foi de 18,5% e o consumo do governo de 3,2%, contribuindo para um 

                                                             
134 Dados fornecidos e novamente por Rodrigo Orair, pesquisador do IPEA.  
135 Posteriormente no ano de 2009 e 2010 as empresas estatais, Petrobras e Eletrobrás, saíram do cálculo do 

resultado fiscal, dando maior espaço ao governo para o cumprimento da meta. 
136 Programa de investimentos, para o período 2007-2010, em infraestrutura, saneamento, habitação, energia, 

etc., que visava impulsionar o crescimento econômico (Governo Federal, 2007).  
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crescimento anual do PIB de 5%. Também se reduziram algumas alíquotas tributárias. Após 

vários anos de forte crescimento e de aumento dos gastos públicos, pudemos ver como a razão 

DLSP/PIB foi constantemente se reduzindo e atingindo o valor de 37,6%, contrariando o 

discurso dos defensores da austeridade.  

Podemos ver como quando a economia está acima do seu nível médio, o impacto dos 

estabilizadores automáticos compensa o efeito do impulso fiscal discricionário, contribuindo 

para diminuir o deficit orçamentário. Esse comportamento dos estabilizadores fiscais fica 

evidente entre os trimestres 2004.4 e 2014.2 (com exceção do ano 2009) quando contribuíram 

positivamente para compensar o deficit orçamentário. 

 Pelo contrário, os estabilizadores fiscais automáticos de gasto, ou seja, o seguro 

desemprego, se ativam quando a economia funciona abaixo do seu nível médio, contribuindo 

para aumentar o deficit orçamentário. Praticamente em todos os trimestres onde o indicador 

de hiato do produto está abaixo de um, o impacto dos estabilizadores fiscais automáticos no 

orçamento efetivo é negativo. Resulta chamativo que tanto no primeiro trimestre de 2009 

como no de 2015, no momento em que o hiato do produto se iguala ao nível um (Y=Ym), os 

estabilizadores automáticos se ativam de forma imediata.  

No ano de 2009 chegou de fato a recessão ao Brasil,  foi um ano de contração fiscal, 

aumentando o saldo estrutural em 1,8 p.p. Dado o desenho inadequado do sistema de metas 

fiscais, a forte queda do produto levou ao governo a cortar gasto nos primeiros trimestres do 

ano. Mas, conforme a economia se recuperava, a orientação da política fiscal mudava para 

expansionista137. Numerosas desonerações fiscais e incentivos tributários a setores específicos 

foram realizados com o intuito estimular a economia. 

A contínua queda da taxa de juros básica e da razão DLSP/PIB contribuíram para 

reduzir o pagamento dos juros da dívida pública entre 2003 e 2010, deixando dessa forma o 

governo com mais espaço para usar a política fiscal expansiva numa conjuntura de crise 

internacional.  

Mas, como vemos no gráfico, o elevado gasto com o pagamento dos juros da dívida, 

6,2 % do PIB de média ao ano, é uma das causas principais pelas quais o Brasil tem precisado 

durante praticamente todos os anos do período analisado conseguir superavits primários 

estruturais.  

                                                             
137 Gobetti et al (2011, p. 265) chegam à mesma conclusão sobre o ano de 2009, houve contração fiscal, apesar 

das medidas de estímulo da DA para evitar o contágio da crise econômica internacional, com desonerações 

fiscais e ampliação das transferências. 
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Entre os anos de 2011 e 2014, momento de desaceleração econômica, a política fiscal 

discricionária foi expansiva.  Vemos como o saldo primário estrutural tem uma queda 

constante durante esses anos, passando de um superavit de 2% em 2011 para um deficit de -

0,8% no ano de 2014. Mas foi uma expansão baseada em desonerações tributárias, e não um 

aumento do investimento público, como Keynes teria recomendado com o intuito de reverter 

a queda do investimento privado. O desajuste nas contas públicas apareceu, com um débil 

desempenho econômico, média de crescimento de 2,4%, o gasto público total cresceu acima 

da arrecadação, 4,4% contra 1,9% respectivamente, diminuindo assim o superavit primário de 

2,9% em 2011 a -0,6% em 2014. 

A falta de espaço orçamentário provocada por um regime de metas restrito impediu ao 

governo fazer política fiscal discricionária com aumento de investimento público para reverter 

a situação de debilidade econômica (Orair, 2016). Dessa forma houve uma forte perda de 

relevância do investimento público, tendo apenas um crescimento de 0,8% no período, muito 

abaixo se comparado com o crescimento de 19,8% que teve no período 2006-2010. A virada 

antikeynesiana do governo a partir de 2011, com a redução do papel do Estado na economia, 

contribuiu fortemente para o maior enfraquecimento desta. Ceder ao setor privado o papel de 

fio condutor dos investimentos num momento de baixas expectativas empresariais foi antes de 

tudo uma ingenuidade. 

  Nos anos de 2015 e 2016 a economia entrou numa profunda recessão. O PIB caiu 

3,6% em média. O governo, seguindo o receituário mais convencional, decidiu realizar uma 

política fiscal contracionista para “ajustar as contas”, realizando um ajuste fiscal equivalente a 

1,4% e 0,7% do PIB respectivamente, acompanhando assim o ciclo econômico138. Os 

investimentos públicos foram cortados em 26,7%, o consumo do governo caiu 2,3% e a 

receita caiu 2,9% enquanto os estabilizadores automáticos do gasto eram ativados, 

contribuindo para aumentar o deficit primário em 2,4%. O saldo primário estrutural melhorou 

em relação a 2014, obtendo um saldo positivo de 0,6% e 1,2% do PIB respectivamente, mas o 

resultado primário continuou piorando, gerando um deficit de 1,9% e 2,5% respectivamente. 

  O resultado das políticas fiscais contracionistas, entre outras causas, foi de uma 

profunda queda do PIB e uma piora das contas públicas, com um aumento da razão 

DLSP/PIB, que passou de 30,5% do PIB em 2013 a 46,2% em 2016.   

    

                                                             
138 Segundo Gobetti (2018), o governo brasileiro realizou um forte ajuste fiscal no ano de 2015. As medidas 

tomadas tinham como objetivo reduzir os investimentos públicos e alguns benefícios sociais, ocasionando corte 

na despesa agregada de 3,2% do PIB em termos reais.   
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Tabela 9 - Orientação da política fiscal (variáveis fiscais normalizadas em relação ao PIB 

médio) – Brasil 

Data Juros  IFEA*  
Saldo 

primário 
estrutural 

Variação 
saldo 

primário 
estrutural 

 Y / Ym  
Impulso fiscal 
discricionário 

primário 

Orientação 
em relação 

ao ciclo 

2000 -5,99% -0,13% 3,14%   1,00     

2001 -6,22% -0,63% 3,12% -0,03% 0,98 Neutro Neutra 

2002 -7,29% -1,41% 5,48% 2,37% 0,96 Contracionista Procíclica 

2003 -8,27% -0,96% 5,36% -0,12% 0,98 Neutro Procíclica 

2004 -6,58% 0,05% 4,31% -1,06% 1,00 Expansiva Procíclica 

2005 -7,36% 0,29% 4,30% -0,01% 1,01 Neutro Neutra 

2006 -6,79% 0,20% 3,72% -0,58% 1,00 Expansiva Contracíclica 

2007 -6,15% 1,20% 2,63% -1,09% 1,03 Expansiva Procíclica 

2008 -5,62% 2,10% 1,72% -0,91% 1,05 Expansiva  Procíclica  

2009 -4,98% -1,20% 3,53% 1,81% 0,97 Contracionista Procíclica 

2010 -5,22% 1,50% 1,49% -2,04% 1,04 Expansiva Procíclica 

2011 -5,59% 1,31% 1,98% 0,48% 1,03 Contracionista Procíclica 

2012 -4,55% 0,85% 1,56% -0,41% 1,02 Expansiva Contracíclica 

2013 -4,79% 1,02% 0,94% -0,63% 1,03 Expansiva Procíclica 

2014 -5,43% 0,50% -0,83% -1,76% 1,01 Expansiva Contracíclica 

2015 -8,01% -1,73% 0,56% 1,39% 0,96 Contracionista Procíclica 

2016 -6,00% -3,06% 1,22% 0,66% 0,92 Contracionista  Procíclica  

 Fonte: Elaboração própria (2018). 

*IFEA: Impacto fiscal dos estabilizadores automáticos.  

 

4.5 DESENVOLVIMENTOS – ESPANHA 

 

4.5.1 Descrição da base de dados 

 

Nesta seção vamos descrever as séries de dados que usamos para o cálculo da 

estimação do resultado orçamental estrutural espanhol para o período compreendido entre 2000 

e 2016.  

 Os dados sobre a NUCI espanhola foram encontrados no site do Ministério de Economia, 

Indústria e Competitividade. A série mais longa encontrada está disponível a nível 

trimestral para 1993-2017. 
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 A série de dados para o PIB trimestral é a encontrada no site do Eurostat, sem ajuste de 

calendário nem de sazonalidade. Ver Apêndice F para entender a transformação do PIB de 

preços correntes para preços constantes de 2016. 

 As séries de CTB/PIB e Gasto Público/PIB trimestrais para período 2000.1-2016.4 a 

preços correntes sem ajuste de sazonalidade também se encontram no site do Eurostat.   

 Para estimar das elasticidades do gasto com seguro desemprego foi necessário realizar 

uma série de cálculos com objetivo de criar uma série trimestral para os valores não 

encontrados nas bases de dados oficiais do Ministério do Trabalho139.  

4.5.2 Estimação do produto na média do ciclo econômico 

Para a Espanha os procedimentos foram similares aos do Brasil. O primeiro método 

(regressão do PIB contra o tempo) para o cálculo do PIB médio resultou em um parâmetro do 

tempo estatisticamente significativo, como pode ser visto abaixo: 

 

Regressão cálculo do PIB médio: 

MQO, usando as observações 2000:1-2016:4 (T = 68) 

Variável dependente: ln_PIB real 

 Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

constante 12,3241 0,0112808 1092, <0,0001 *** 

tempo 0,00459725 0,000284205 16,18 <0,0001 *** 

  

O segundo método para encontrar o produto de referência foi a regressão da NUCI 

contra o tempo, que gerou os seguintes resultados: 

  

Regressão cálculo do PIB médio: 

 MQO, usando as observações 2000:1-2016:4 (T = 68) 

Variável dependente: NUCI 

 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

constante 81,3588 0,793521 102,5 <0,0001 *** 

tempo −0,108706 0,0199917 −5,438 <0,0001 *** 

   

    O p-valor do coeficiente da variável tempo é estatisticamente significativo, porém, 

observando o gráfico (ver Apêndice G) da série percebemos que para os trimestres 2000.1 – 

2016.4 a série é fortemente influenciada pela crise econômica. Nessas circunstâncias julgou-

                                                             
139 Para ver o procedimento de estimação dos trimestres faltantes ver o Apêndice J.   
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se conveniente testar essa relação para a série de mais longa disponível da NUCI (1993-2017) 

(ver Apêndice H). 

Na série mais longa o p-valor do coeficiente da variável tempo não foi estatisticamente 

significativo, mostrando que, no caso espanhol, diferentemente do brasileiro, a NUCI flutua 

ao redor de uma média constante. Calculando a média aritmética entre os anos 1993 e 2017 

obtemos um resultado de 77,67%. Esse resultado foi usado para estimar o PIB médio via 

NUCI (equação 34).  

 

Tabela 10 – Resultado do PIB médio e do NUCI médio trimestral - Espanha 

Data NUCI efetivo PIB efetivo NUCI médio PIB médio 

2000Q1 80,9 208.902,03 77,67 200.596,88 

2000Q2 81,4 210.544,68 77,67 200.892,96 

2000Q3 81,5 210.866,51 77,67 200.934,09 

2000Q4 81,2 214.419,57 77,67 205.147,06 

2001Q1 79,9 216.306,82 77,67 210.259,17 

2001Q2 81,8 220.001,48 77,67 208.893,39 

2001Q3 79,3 219.893,35 77,67 215.346,20 

2001Q4 78,3 222.980,39 77,67 221.174,47 

2002Q1 78,7 225.176,60 77,67 222.354,53 

2002Q2 78,0 229.448,00 77,67 228.578,55 

2002Q3 79,8 229.007,72 77,67 222.964,57 

2002Q4 81,2 231.752,34 77,67 221.621,49 

2003Q1 79,3 234.414,56 77,67 229.666,34 

2003Q2 78,3 238.325,50 77,67 236.537,77 

2003Q3 80,4 238.065,46 77,67 229.974,02 

2003Q4 80,9 240.485,66 77,67 230.850,29 

2004Q1 79,8 242.880,12 77,67 236.431,23 

2004Q2 80,1 247.769,44 77,67 240.344,68 

2004Q3 81,3 246.587,66 77,67 235.649,00 

2004Q4 81,1 251.263,28 77,67 240.534,37 

2005Q1 80,4 254.067,11 77,67 245.592,04 

2005Q2 80,4 258.045,00 77,67 249.428,72 

2005Q3 81,9 255.761,25 77,67 242.575,17 

2005Q4 81,6 261.641,83 77,67 249.020,60 

2006Q1 80,9 264.098,08 77,67 253.481,40 

2006Q2 81,7 267.924,05 77,67 254.802,23 

2006Q3 81,1 266.809,22 77,67 255.582,71 

2006Q4 82,5 271.680,52 77,67 255.672,17 

2007Q1 81,7 273.207,30 77,67 259.882,76 

2007Q2 82,2 277.259,85 77,67 261.888,55 

2007Q3 82,8 274.927,19 77,67 257.883,53 

2007Q4 81,7 280.766,57 77,67 267.010,53 
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2008Q1 81,6 279.556,47 77,67 266.191,95 

2008Q2 80,7 283.902,53 77,67 273.171,57 

2008Q3 80,4 281.732,08 77,67 272.177,28 

2008Q4 77,6 284.790,80 77,67 284.990,64 

2009Q1 73,4 281.291,81 77,67 297.850,41 

2009Q2 70,9 284.862,89 77,67 311.985,75 

2009Q3 69,8 281.726,93 77,67 313.708,35 

2009Q4 70,6 284.955,58 77,67 313.674,24 

2010Q1 69,5 282.265,04 77,67 315.380,49 

2010Q2 71,8 284.505,01 77,67 307.727,74 

2010Q3 73,9 281.979,25 77,67 296.577,27 

2010Q4 72,9 285.900,49 77,67 304.583,27 

2011Q1 72,6 283.189,35 77,67 303.158,18 

2011Q2 74,7 284.458,67 77,67 295.980,85 

2011Q3 73,3 281.546,70 77,67 298.383,35 

2011Q4 72,7 285.846,42 77,67 305.545,51 

2012Q1 72,6 283.531,78 77,67 303.469,88 

2012Q2 73,0 283.207,37 77,67 301.215,77 

2012Q3 71,6 283.735,18 77,67 307.656,85 

2012Q4 74,3 285.421,60 77,67 298.245,30 

2013Q1 69,4 284.996,77 77,67 318.803,30 

2013Q2 73,1 284.054,44 77,67 301.923,02 

2013Q3 73,9 283.727,46 77,67 298.286,21 

2013Q4 73,6 287.097,72 77,67 303.041,59 

2014Q1 75,6 283.936,01 77,67 291.687,05 

2014Q2 75,4 283.016,84 77,67 291.498,14 

2014Q3 75,8 283.503,46 77,67 290.698,63 

2014Q4 76,9 287.154,36 77,67 290.070,51 

2015Q1 76,8 285.460,22 77,67 288.876,88 

2015Q2 77,7 284.842,29 77,67 284.646,56 

2015Q3 77,7 285.035,39 77,67 284.846,31 

2015Q4 77,8 289.198,66 77,67 288.641,11 

2016Q1 77,6 284.136,83 77,67 284.580,92 

2016Q2 78,2 286.219,75 77,67 284.344,05 

2016Q3 79,0 286.054,97 77,67 281.201,89 

2016Q4 79,2 291.279,00 77,67 285.635,25 
Fonte: elaboração própria com dados do Ministério de Indústria e Eurostat(2018) 

 

4.5.3 Estimação da elasticidade da carga tributária bruta e das despesas com seguro 

desemprego em relação ao produto efetivo 

 
4.5.3.1 Elasticidade - Carga tributária bruta 
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Uma vez que já temos o PIB médio de referência, podemos começar a calcular a 

elasticidade da CTB. A criação de dummies na Espanha mostrou-se necessária, especialmente 

a partir da variação das alíquotas dos distintos impostos com o advento da crise econômica em 

2007:  

 A primeira dummy criada é referente ao aumento que houve na alíquota do Imposto do 

Valor Adicionado (IVA) em 2010140, cuja alíquota geral passou de 16% a 18% entre 

2010.3 e 2016.4; 

 A segunda dummy do IVA se refere ao incremento da alíquota141 em setembro de 2012, de 

18% a 21%, vigente entre 2012.4 e 2016.4; 

 Foram criadas duas dummies para captar o efeito das variações do imposto de sociedades 

(IS)142. A primeira foi criada em função da redução da alíquota de 35% para 32,5%, 

ocorrida em 2007 e vigente entre 2007.1-2016.4. A segunda dummy foi criada por efeito de 

duas reduções seguidas da alíquota do IS (de 30% a 25%), que ocorreram em 2015 e 2016; 

 As últimas dummies criadas são referentes a mudança nas alíquotas do Imposto da Renda 

das Pessoas Físicas (IRPF). Em 2011 houve um aumento geral das alíquotas143, em 

decorrência da qual criamos a dummy_IRPF_2011, vigente entre 2012.1 e 2016.4; e em 

2015 houve duas reduções seguidas do IRPF144, para as quais criamos a 

dummmy_IRPF_2015, vigente entre 2015.1 e 2016.4. 

Criadas as dummies pelas variações tributárias mais relevantes, vamos testar se a 

elasticidade é mutável no tempo, realizando uma regressão do logaritmo da CTB em base 100 

contra o logaritmo do PIB efetivo em base 100 e uma variável de tendência, conforme abaixo. 

 

Tendência: MQO, usando as observações 2000:1-2016:4 (T = 68) 

Variável dependente: ln_CTB efetiva base 100_20001 

 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Constante  0,198143 0,892310 0,2221 0,8250  

ln_PIB_efetivo 

base100 

0,961973 0,190640 5,046 <0,0001 *** 

tempo −2,07640e-05 0,000980746 −0,02117 0,9832  

                                                             
140 Ley 26/2009, de 23 de dic, de PGE 2010. 
141R.D.L. 20/2012, de 13 de julho, de medidas de estabilidade orçamentária e fomento da competitividade. 
142 Pelas peculiaridades históricas de algumas regiões da Espanha, como País Basco e Navarra, disfrutam de 

capacidade de adotar alíquotas diferentes em relação ao IRPF e ao IS, mas que não teremos em conta pelo peso 

relativamente pequeno que tem ambas regiões no total arrecadado.  

http://www.elmundo.es/economia/2013/11/24/5291150e0ab7405f068b4578.html  
143 R.D. 1788/2010 
144 LeI 26/2014, de 27 de novembro, pela qual se modificam a lei do IRPF, IRNR e outras normas tributárias e 

R.D.L. 9/2015, de 10 de julho, de medidas urgentes para reduzira carga tributária. 

http://www.elmundo.es/economia/2013/11/24/5291150e0ab7405f068b4578.html
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Percebemos que o tempo não é estatisticamente significante, logo rejeitamos a hipótese de 

que a elasticidade seja mutável no tempo 

 Após acrescentar as variáveis dummies, o modelo 1 (abaixo) apresentou a melhor 

especificação: todas as variáveis apresentadas foram estatisticamente significativas, e passou 

nos testes tradicionais (vide Apêndice I).   

 

Modelo 1: MQO, usando as observações 2000:1-2016:4 (T = 68) 

Variável dependente: l_CTB efetiva base 100 2000.1 

Erros padrão HAC, largura de banda 3 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  
const. -1,14805 0,419025 -2,740 0,0080 *** 
l_PIB efetivo base 1,24867 0,0891970 14,00 <0,0001 *** 
Dummy IRPF2015  -0,0226710 0,0125442 -1,807 0,0755 * 
Dummy IVA 2012  0,0505214 0,0207033 2,440 0,0175 ** 
Dummy IS 2007 -0,0877525 0,0270786 -3,241 0,0019 *** 

 

 

Podemos afirmar que a elasticidade da CTB espanhola diante de variações do PIB é de 

1,2486. Os coeficientes apresentam os sinais esperados. A variável “dummy IS 2015” foi 

excluída do modelo por apresentar colinearidade exata com alguma das outras variáveis. As 

demais variáveis binárias foram excluídas por não se ajustarem adequadamente ao modelo145.  

Para ver se a regressão anterior se estabilizou, introduzimos o tempo como variável e 

rodamos a regressão: 

Modelo 11: MQO, usando as observações 2000:1-2016:4 (T = 68) 

Variável dependente: l_CTB efetiva base 100  

Erros padrão HAC, largura de banda 3 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

const −2,43859 1,23389 −1,976 0,0526 * 

l_PIBefetivobase 1,52934 0,268074 5,705 <0,0001 *** 

Dummy_IRPF2015 −0,00192537 0,0236955 −0,08125 0,9355  

DummyIVA2012 0,0901987 0,0285033 3,165 0,0024 *** 

Dummy_IS_2007 −0,0683209 0,0379485 −1,800 0,0767 * 

TIME −0,00264357 0,00243841 −1,084 0,2825  

 

 

O p-valor de seu coeficiente foi de 0,28, não sendo estatisticamente significativo, e 

mostrando que o modelo 1 é adequado. 

                                                             
145 Na nossa estimativa nos aproximamos à estimativa de Castro et al. (2008, p. 75) que estima uma elasticidade 

para o total de impostos de entre 1,2 e 1,3 para quando o hiato do produto é positivo. 
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4.5.3.2 Elasticidade - Seguro desemprego 

 

O cálculo da elasticidade do seguro desemprego foi realizado de forma mais simples 

para a Espanha do que para o Brasil. O problema apresentado para a série de dados espanhola 

foi a falta de dados mensais anteriores a julho de 2005. Por causa disso foi realizada uma 

estimativa para os dados faltantes, cuja metodologia está desenvolvida no Apêndice J. 

Realizando uma regressão do logaritmo da relação gasto com seguro desemprego/PIB 

médio como variável dependente, e do logaritmo da relação PIB/PIB médio como variável 

independente, obtemos a elasticidade desejada. O resultado foi de -4,19, ou seja, um aumento 

do PIB efetivo de um 1% provoca uma queda do gasto com seguro desemprego de 4,19%, e 

vice-versa. 

Elast. Seguro desemprego: MQO, usando as observações 2000:1-2016:4 (T = 68) 

Variável dependente: ln_GSD PIB médio 

Erros padrão HAC, largura de banda 3 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

const −3,95157 0,0196605 −201,0 <0,0001 *** 

ln_PIBefetivoPIB

médio 

−4,19856 0,281862 −14,90 <0,0001 *** 

 

 

4.5.4 Estimação da carga tributária bruta e das despesas com seguro desemprego 

estruturais 

 

A seguir, já estamos prontos para calcular a CTB estrutural. Com ajuda das equações 

31.1 e 32.2, estimamos a CTB e o gasto com seguro desemprego estrutural. Na tabela (11) 

apresentamos os resultados. 

 

Tabela 11 – Cálculo da CTB estrutural e do Gastos com seguro desemprego estrutural – Espanha (em milhões 

de euros de 2016). 

Data CTB efetiva 
CTB 

estrutural 

Gasto seguro 

desemprego efetivo 

Gasto seguro 

desemprego estrutural 

1t2000 78.202,4 74.339,6 3.067,39 3.636,98 

2t2000 81.551,1 76.909,9 2.824,24 3.439,27 
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3t2000 76.676,3 72.193,3 2.920,56 3.576,37 

4t2000 84.865,7 80.308,0 3.031,86 3.650,21 

1t2001 81.801,6 78.955,8 3.391,38 3.820,18 

2t2001 81.169,2 76.084,3 3.148,28 3.913,31 

3t2001 80.966,1 78.880,8 3.266,42 3.565,93 

4t2001 89.124,5 88.224,1 3.446,27 3.565,96 

1t2002 83.185,1 81.885,4 3.705,49 3.906,99 

2t2002 81.465,5 81.080,2 3.543,58 3.600,52 

3t2002 92.761,1 89.714,7 3.564,18 3.987,70 

4t2002 92.254,3 87.246,3 3.635,42 4.385,90 

1t2003 85.406,3 83.251,6 3.822,34 4.165,26 

2t2003 85.199,2 84.401,9 3.566,40 3.680,95 

3t2003 92.431,7 88.525,6 3.693,33 4.270,42 

4t2003 97.325,5 92.480,8 3.847,89 4.568,61 

1t2004 88.786,7 85.852,8 3.983,19 4.459,64 

2t2004 87.121,1 83.873,4 3.687,30 4.189,72 

3t2004 98.305,2 92.890,4 3.823,45 4.625,84 

4t2004 107.389,5 101.694,5 3.946,00 4.739,45 

1t2005 93.056,7 89.196,8 4.107,45 4.736,25 

2t2005 94.087,8 90.181,4 3.811,98 4.396,18 

3t2005 104.354,4 97.680,0 3.969,32 4.957,17 

4t2005 114.741,7 107.872,3 4.107,17 5.054,68 

1t2006 100.812,7 95.777,8 4.289,81 5.096,28 

2t2006 99.176,0 93.148,3 3.912,54 4.830,85 

3t2006 112.000,7 106.147,2 4.128,64 4.945,28 

4t2006 120.857,6 112.031,5 4.167,19 5.377,49 

1t2007 105.667,1 99.271,6 4.413,13 5.443,99 

2t2007 103.266,5 96.167,7 4.017,04 5.103,95 

3t2007 121.404,3 112.080,1 4.443,22 5.812,91 

4t2007 122.392,4 114.950,9 4.589,18 5.666,76 

1t2008 103.720,1 97.565,8 5.068,32 6.225,68 

2t2008 96.226,5 91.706,4 5.038,57 5.923,32 

3t2008 107.313,4 102.788,2 5.876,48 6.792,50 

4t2008 108.008,9 108.103,6 7.155,27 7.134,23 

1t2009 98.671,1 105.976,2 8.584,57 6.751,83 

2t2009 88.132,1 98.731,4 8.545,02 5.832,76 

3t2009 99.865,5 114.215,6 8.628,49 5.493,79 

4t2009 107.755,4 121.481,6 8.937,31 5.972,00 

1t2010 101.098,2 116.118,6 9.511,47 5.969,95 

2t2010 96.070,4 105.959,6 8.657,96 6.227,91 

3t2010 107.114,5 114.082,8 8.402,66 6.798,01 

4t2010 107.023,1 115.825,7 8.299,55 6.362,55 

1t2011 103.333,7 112.510,5 8.360,84 6.280,65 

2t2011 95.132,3 99.968,0 7.572,24 6.409,48 
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3t2011 104.486,3 112.345,5 7.641,21 5.987,66 

4t2011 107.923,6 117.288,9 7.892,91 5.966,47 

1t2012 108.007,8 117.573,1 8.425,80 6.334,25 

2t2012 95.888,7 103.561,5 7.988,61 6.166,84 

3t2012 108.496,1 120.035,4 7.958,78 5.665,69 

4t2012 115.234,2 121.734,7 8.043,48 6.688,17 

1t2013 111.145,7 127.844,3 8.248,29 5.151,88 

2t2013 99.105,2 106.949,7 7.519,26 5.820,17 

3t2013 111.067,6 118.228,8 7.335,99 5.945,88 

4t2013 118.401,9 126.668,3 7.017,04 5.592,47 

1t2014 112.340,1 116.182,3 6.977,01 6.231,04 

2t2014 100.128,6 103.889,3 6.070,74 5.362,92 

3t2014 112.279,5 115.848,9 6.016,52 5.415,59 

4t2014 117.573,4 119.066,2 5.841,80 5.599,16 

1t2015 110.122,7 111.771,0 5.772,39 5.491,12 

2t2015 102.143,3 102.055,6 4.974,19 4.988,57 

3t2015 111.927,6 111.834,8 5.182,69 5.197,15 

4t2015 116.351,1 116.071,1 5.043,27 5.084,30 

1t2016 104.287,6 104.491,2 5.203,68 5.169,67 

2t2016 99.275,3 98.463,6 4.532,04 4.658,89 

3t2016 112.733,2 110.350,1 4.686,34 5.035,40 

4t2016 116.249,0 113.443,3 4.543,84 4.932,88 

Fonte: elaboração própria com dados do Ministério de Empleo e Eurostat (2018). 

 

4.6.5 Estimação do orçamento estrutural 

Uma vez que temos a estimativa do gasto estrutural com seguro desemprego podemos 

calcular o gasto efetivo total estrutural. No caso da Espanha o dado de gasto público total 

efetivo está disponível. Basta então aplicar a equação (35) para gerar o gasto total estrutural. 

Na tabela a seguir os apresentamos. 

 

Tabela 12 – Elementos usados no cálculo do Gasto Público estrutural – Espanha (milhões de euros de 2016).  

Data 
Gasto total 

efetivo governo 
geral 

Gasto seguro 
desemprego 

efetivo 

Gasto seguro 
desemprego 

estrutural 

Gasto total 
estrutural 

1t2000 76.948,99 3.067,39 3.636,98 77.518,58 

2t2000 83.867,05 2.824,24 3.439,27 84.482,08 

3t2000 77.941,51 2.920,56 3.576,37 78.597,32 

4t2000 91.512,74 3.031,86 3.650,21 92.131,09 

1t2001 76.393,90 3.391,38 3.820,18 76.822,69 

2t2001 86.889,20 3.148,28 3.913,31 87.654,24 

3t2001 78.327,35 3.266,42 3.565,93 78.626,86 

4t2001 95.590,95 3.446,27 3.565,96 95.710,65 
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1t2002 79.582,31 3.705,49 3.906,99 79.783,81 

2t2002 90.413,96 3.543,58 3.600,52 90.470,90 

3t2002 84.058,80 3.564,18 3.987,70 84.482,32 

4t2002 98.743,37 3.635,42 4.385,90 99.493,85 

1t2003 83.999,82 3.822,34 4.165,26 84.342,74 

2t2003 95.208,90 3.566,40 3.680,95 95.323,44 

3t2003 85.051,62 3.693,33 4.270,42 85.628,71 

4t2003 99.249,35 3.847,89 4.568,61 99.970,07 

1t2004 87.572,29 3.983,19 4.459,64 88.048,74 

2t2004 96.040,80 3.687,30 4.189,72 96.543,22 

3t2004 88.441,73 3.823,45 4.625,84 89.244,12 

4t2004 109.902,16 3.946,00 4.739,45 110.695,61 

1t2005 90.261,94 4.107,45 4.736,25 90.890,74 

2t2005 100.022,86 3.811,98 4.396,18 100.607,05 

3t2005 91.054,78 3.969,32 4.957,17 92.042,63 

4t2005 112.386,92 4.107,17 5.054,68 113.334,43 

1t2006 92.361,53 4.289,81 5.096,28 93.167,99 

2t2006 102.391,09 3.912,54 4.830,85 103.309,39 

3t2006 96.525,72 4.128,64 4.945,28 97.342,36 

4t2006 117.325,72 4.167,19 5.377,49 118.536,03 

1t2007 97.197,64 4.413,13 5.443,99 98.228,50 

2t2007 108.257,18 4.017,04 5.103,95 109.344,09 

3t2007 99.410,13 4.443,22 5.812,91 100.779,81 

4t2007 125.480,83 4.589,18 5.666,76 126.558,41 

1t2008 104.279,17 5.068,32 6.225,68 105.436,53 

2t2008 116.951,36 5.038,57 5.923,32 117.836,10 

3t2008 107.595,12 5.876,48 6.792,50 108.511,15 

4t2008 135.064,04 7.155,27 7.134,23 135.043,00 

1t2009 116.955,08 8.584,57 6.751,83 115.122,34 

2t2009 133.425,33 8.545,02 5.832,76 130.713,08 

3t2009 120.431,53 8.628,49 5.493,79 117.296,83 

4t2009 146.509,34 8.937,31 5.972,00 143.544,03 

1t2010 122.268,10 9.511,47 5.969,95 118.726,58 

2t2010 132.771,55 8.657,96 6.227,91 130.341,50 

3t2010 120.085,55 8.402,66 6.798,01 118.480,89 

4t2010 141.902,95 8.299,55 6.362,55 139.965,95 

1t2011 121.174,61 8.360,84 6.280,65 119.094,42 

2t2011 130.405,21 7.572,24 6.409,48 129.242,45 

3t2011 117.718,95 7.641,21 5.987,66 116.065,40 

4t2011 149.943,01 7.892,91 5.966,47 148.016,58 

1t2012 122.184,35 8.425,80 6.334,25 120.092,81 

2t2012 134.971,36 7.988,61 6.166,84 133.149,58 

3t2012 120.980,48 7.958,78 5.665,69 118.687,39 

4t2012 167.180,89 8.043,48 6.688,17 165.825,57 

1t2013 121.120,60 8.248,29 5.151,88 118.024,19 
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2t2013 134.043,89 7.519,26 5.820,17 132.344,80 

3t2013 120.430,63 7.335,99 5.945,88 119.040,53 

4t2013 143.092,29 7.017,04 5.592,47 141.667,72 

1t2014 120.290,27 6.977,01 6.231,04 119.544,29 

2t2014 131.260,50 6.070,74 5.362,92 130.552,68 

3t2014 115.114,58 6.016,52 5.415,59 114.513,64 

4t2014 142.842,98 5.841,80 5.599,16 142.600,34 

1t2015 118.971,97 5.772,39 5.491,12 118.690,70 

2t2015 128.633,61 4.974,19 4.988,57 128.647,98 

3t2015 113.637,77 5.182,69 5.197,15 113.652,23 

4t2015 138.908,61 5.043,27 5.084,30 138.949,64 

1t2016 113.664,14 5.203,68 5.169,67 113.630,13 

2t2016 125.321,27 4.532,04 4.658,89 125.448,12 

3t2016 110.444,79 4.686,34 5.035,40 110.793,85 

4t2016 134.599,58 4.543,84 4.932,88 134.988,61 
Fonte: elaboração própria com dados de Eurostat e Ministério de Empleo (2018). 

 

 

 

 

4.5.6  RESULTADOS PARA A ESPANHA 

A primeira análise a fazer para avaliar a qualidade das estimativas é ver se o 

comportamento das variáveis estruturais é apropriado segundo o esperado pela teoria. Vemos 

no gráfico (42) como o comportamento do PIB médio durante os primeiros trimestres do 

Século XXI, nos quais havia crescimento econômico, o PIB efetivo se mantém acima do PIB 

médio.  

O bom desempenho da economia espanhola durante os primeiro oito anos da década 

justificam a posição superior da curva de PIB efetivo sobre a curva de PIB médio, mostrando 

como nossa estimativa de PIB médio está dentro do comportamento esperado.  

O intenso choque provocado pela crise internacional na economia espanhola demonstra 

que desde o trimestre 2008.4, quando de fato a recessão chegou, ambas as curvas se 

interceptam, a partir daí, com a intensificação da crise a brecha entre as duas curvas se 

amplia146. Será então apenas em 2015.2, vários trimestres após a retomada do crescimento, que 

as duas curvas se interceptarão novamente. Somente no final de 2016 o PIB efetivo volta a ficar 

superior ao PIB médio.  

                                                             
146 A ampla brecha que se abre no começo da crise talvez esteja sobrestimada, ao cair a NUCI 6,7 pontos entre 

2008.4 e 2009.2 e o PIB efetivo ainda crescer 0,02%. 
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 Em relação à CTB, podemos observar comportamento similar ao PIB. Vemos como a 

linha da CTB efetiva está claramente acima da estrutural, e como a chegada da crise econômica 

internacional, e a consequente perda de capacidade de arrecadação efetiva, faz com que a curva 

CTB efetiva se posicione claramente abaixo da estrutural até 2014. Então, com a melhora da 

situação econômica, as duas curvas voltam a se encontrar para permanecerem praticamente no 

mesmo nível durante os anos de retomada do crescimento, 2015 e 2016. 

Gráfico 42 - CTB efetiva e estrutural e PIB efetivo e estrutural – Espanha– 2000.1-2016.4 em milhões de euros 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEADATA (2018). 

 

Uma vez analisado o comportamento das variáveis estruturais, vamos examinar qual 

foi a orientação da política fiscal discricionária do período estudado para a Espanha.  

Ao realizar a regressão do impulso fiscal primário discricionário/PIB contra o PIB 

efetivo/PIB médio, obtemos como resultado uma tendência negativa. Como vemos abaixo, o 

p-valor é estatisticamente significativo, o que nos mostra que a tendência da política fiscal foi 

contracíclica.  

Quando o produto está acima do seu nível médio, em geral, a política fiscal 

discricionária contracionista foi ativada, e vice-versa.  

 

Orientação PF: MQO, usando as observações 2000:1-2016:4 (T = 68) 

Variável dependente: IF primário 

 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

const 0,194585 0,0989527 −1,966 0,0535 * 

Hiato do produto -0,184188 0,0989166 1,862 0,0670 * 

 

Como vemos no gráfico de dispersão, a maioria dos pontos se concentra na aérea da 

direita, mostrando que quando o PIB efetivo supera ao PIB médio o impulso fiscal / PIB 

médio diminui. A seguir poderemos ver com mais detalhe tais resultados.  
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Gráfico 43 – Comportamento do Impulso fiscal primário discricionário/PIB médio em relação ao indicador do 

hiato do produto - Espanha 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Essa conclusão descrita acima representa a orientação geral da política fiscal durante o 

período analisado. Mas como veremos mais para adiante, a tendência da política fiscal varia 

durante os anos. No caso, em termos gerais, a política fiscal vai na direção do aconselhado por 

Keynes. Contudo, contrariamente ao caso brasileiro, quando introduzidos os gastos com os 

juros da dívida pública (saldo estrutural não primário), curiosamente, a orientação geral da 

política fiscal discricionária se mantém anticíclica147.  

Para compreender melhor o gráfico (44) é importante salientar que a parte positiva 

representa contribuição ao gasto, ou seja, aumento do deficit, enquanto a parte negativa 

representa os superavits.  

 No gráfico (44)148 podemos ver como durante os períodos nos quais o PIB efetivo está 

acima do PIB médio, os estabilizadores automáticos contribuem de forma positiva para o 

resultado fiscal do governo. Como se vê, entre 2000.1 e 2008.3 o indicador de hiato do 

produto é maior do que um, e os estabilizadores automáticos contribuem positivamente para o 

resultado orçamentário. Nesses trimestres o crescimento do produto potencializou a 

arrecadação tributária e fez com que o saldo dos estabilizadores automáticos fosse positivo. 

É exatamente após 2008.4, quando o hiato do produto, que já vinha caindo alguns 

trimestres atrás, se converte em menor do que um, e imediatamente depois, em 2009.1, que os 

estabilizadores automáticos do gasto se ativam e começam a contribuir para o aumento do 

deficit fiscal. O crescimento do impacto dos  estabilizadores automáticos vai até 2015.1. Após 

                                                             
147 Esforços posteriores de pesquisa serão empreendidos na intenção de explicar esse curioso fenômeno. 
148 No apêndice L apresentamos o gráfico com os dados anuais. 
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esse ano, o indicador do hiato do produto volta a se tornar positivo e o gasto com o seguro 

desemprego volta a ser compensado com o aumento da arrecadação.  

  

Gráfico 44- Saldo primário estrutural, estabilizadores automáticos, juros da dívida e hiato do produto – Espanha 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com as normas de estabilidade orçamentária ditadas no Tratado de Mastrich e 

ratificadas no PEC, vemos como na formação da UEM as regras se impõem à política 

discricionária. Com o intuito de dar previsibilidade as ações do governo, e não gerar 

problemas de inconsistência temporal a consolidação fiscal foi um requisito para a entrada na 

UEM. Os requisitos anteriormente mencionados, deficit nominal inferior a 3% do PIB, e 

dívida bruta inferior a 60% do PIB, são os eixos nos quais as políticas fiscais da Espanha e do 

resto dos países formadores da UEM devem se fundamentar. 

A disciplina fiscal foi cumprida na Espanha durante o período 2000-2007, o resultado 

nominal médio obtido foi um superavit de 0,36%, e o superavit primário médio foi de 2,6%. 

Com resultados tão positivos o gasto público efetivo do governo cresceu desde o ano 2001 até 

2007 cerca de 29%, enquanto a arrecadação subia 40%. A política fiscal realizada pelo 

governo foi predominantemente contracionista. Os saldos primários estruturais apresentam 

contínuos superavits, desde o ano 2001 (exceto 2000 e 2004, que apresentam leves deficits). 

Algo ilustrativo do bom desempenho econômico nos primeiros sete anos da década são os 

elevados superavits provenientes dos estabilizadores automáticos ligados às receitas, em 

média de 2,2% do PIB compensando o pagamento dos juros da dívida.  
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 Entre 2007 e 2009149 a política fiscal foi expansiva e contracíclica150, com um aumento 

do deficit primário estrutural de 4,3%151, passando de um superavit em 2007 de 0,5% a um 

deficit de 3,80%. Enquanto a variação do resultado orçamentário efetivo foi de -12%, 

passando de um superavit de 2,2% para um deficit de -9,9 %. Esse forte crescimento do 

deficit das contas do governo foi motivada principalmente pelo aumento do gasto com o 

seguro desemprego, pelo programa de estímulo fiscal PLAN E, que custou 2,3% do PIB (Uxó, 

2011), e pela forte queda das receitas, de 8,3% em 2008 e de 5% em 2009.  

Esse programa de estímulo fiscal, de cunho keynesiano, foi possível pela boa situação 

de partida que o país passava após três anos de superavits orçamentários e de redução 

constante da razão dívida pública/PIB, que chegou a atingir 36%152. O impacto da expansão 

fiscal do governo, dentro da profunda crise na qual país se encontrava, foi de uma estagnação 

do produto em 2010, mostrando como o instrumento da política fiscal poderia ajudar a 

estabilizar o produto.  

 Mas após dois anos ultrapassando o limite do deficit de 3% estabelecido no PEC, e 

com os riscos surgidos com a crise grega, o aumento do prêmio de risco e o crescimento 

instável da dívida pública, a CE, através do PDE, elaborou um programa de consolidação 

fiscal para que a Espanha atingisse a meta de 3% de deficit até 2013.  

 O governo espanhol realizou então contração fiscal entre2010 e 2013, com um mix de 

elevações de impostos (do IVA por duas vezes, como especificado no exercício 

econométrico) e corte de gastos (redução média de investimentos públicos de 19% ao ano, 

congelamento de salários dos funcionários públicos, etc.) com o intuito de atingir a meta 

estabelecida. Podemos ver na tabela (8) como entre 2010 e 2013 há uma considerável melhora 

do saldo primário estrutural. Em termos anuais o saldo primário estrutural passou de um 

deficit de -2,8% do PIB a um superavit de 0,6% do PIB.  

 Como vemos, houve uma volta aos princípios ortodoxos de sustentabilidade das contas 

públicas, que acabou prejudicando o desempenho econômico num momento ainda de 

                                                             
149 O indicador fiscal de 2009 pode provocar certa ambiguidade no leitor. Fica forçado avaliar um deficit 

estrutural primário de 3,8% (o segundo maior da série analisada) como uma política fiscal contracionista. A 

avaliação feita pela variação em relação ao período antecessor (onde de fato temos uma redução do deficit) no 

caso oculta informação. Dessa forma analisaremos pelo critério do nível, onde claramente seria avaliada como 

expansionista. Para reforçar nosso argumento ainda podemos usar a abordagem narrativa para ver como de fato 

naquele ano o governo realizou uma política fiscal expansiva (PLAN E) com a ampliação do investimento 

público um 7,4%. 
150 Se olharmos para o período 2007 – 2009, não ano a ano.  
151 Ferreiro et alI (2013, p. 586) criticam que se durante os anos de 2007 e 2008 não se houvesse praticado 

política fiscal expansionista – pró-cíclica, durante os anos de 2010 e 2013, haveria existido margem para poder 

realizar política fiscal expansiva e não uma contração fiscal tão forte.  
152 Castro et al. (2008, p. 80) já delineava que esses superavits não poderiam ser usados posteriormente por 

representarem receitas extraordinárias e não estruturais.  
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insuficiência de demanda agregada. O resultado após a contração fiscal em termos de PIB foi 

de uma redução média da atividade econômica de 1,4% ao ano, o desemprego atingiu 26% e a 

dívida bruta não parou de crescer até atingir 95% do PIB. (em 2010 representava 60,1% do 

PIB).  

 As ajudas aos bancos privados representaram um esforço adicional num momento de 

forte debilidade das contas públicas. Durante os anos de 2011 a 2013 o peso dessas ajudas no 

total do resultado orçamentário foi mais do que relevante. Em 2011 representou 0,28%153 do 

PIB, para um resultado orçamentário de – 9%. Em 2012 aconteceu o maior aporte, 

aproximadamente 38 bilhões de euros, cerca de 3,5% do PIB. Nesse ano, o resultado 

orçamentário apresentou um saldo negativo de -9,8%. Essas ajudas à banca privada foram 

contabilizadas no resultado primário estrutural. Podemos ver então no gráfico abaixo, como 

no último trimestre de 2012, no qual foi feito o maior aporte , o resultado primário estrutural 

atingiu um saldo negativo de –11,8% do PIB.  

 Na saída da crise, entre 2014 e 2016, a política fiscal é considerada expansiva e pró-

cíclica, já que o deficit primário estrutural se eleva de 1,1% a 2,3% e após contínuos anos com 

o indicador do hiato do produto abaixo de um, por fim ele retoma valores superiores a um. 

Nessa ocasião a expansão ocorreu via diminuição de receitas. Enquanto o gasto estrutural e o 

investimento público caíram 1,7% e 0,4% ao ano, respectivamente, as receitas estruturais 

eram reduzidas em 3,8%. 

 Uma das principais causas pelas quais ainda não se conseguiu reestabelecer o 

equilíbrio orçamentário, passada a pior parte da crise e após dois anos continuados de 

crescimento econômico (2015 e 2016), decorre do fato de que no período de crescimento 

econômico a arrecadação se fundamentava em receitas extraordinárias, oriundas dos preços 

inchados da bolha imobiliária e dos ativos financeiros. Uma vez instalada a crise econômica, a 

queda da arrecadação foi muito brusca, enquanto os gastos cresceram por causa dos 

estabilizadores automáticos. Podemos ver como em 2016 o nível de arrecadação ainda não 

chegou ao do patamar anterior à crise, enquanto o nível de gasto total não parou de crescer.  

 

 

 

 

  

                                                             
153 Dado obtido da multiplicação do dado oficial * Y/Ym, 0,3*0,94, mesma coisa para os outros resultados. 
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Tabela 13 – Orientação da política fiscal (variáveis normalizadas em relação ao PIB médio) - Espanha 

 

Juros 
dívida 

pública 
IFEA* 

Saldo 
primário 

estrutural 

Variação 
Saldo 

primário 
estrutural 

Y/Ym 

Impulso 
fiscal 

discricionári
o 

Orientação 
em relação ao 

ciclo 

2000 -3,29% 2,48% -0,28% 
 

1,046 
  

2001 -3,03% 1,48% 1,08% 1,37% 1,028 Restritiva Pró-cíclico 

2002 -2,71% 1,26% 1,12% 0,04% 1,022 Restritiva Pró-cíclico 

2003 -2,36% 1,46% 0,59% -0,53% 1,026 Expansiva Pró-cíclico 

2004 -2,07% 2,08% -0,02% -0,61% 1,037 Expansiva Pró-cíclico 

2005 -1,83% 2,48% 0,64% 0,67% 1,044 Restritiva Contraciclica 

2006 -1,68% 2,89% 1,17% 0,52% 1,050 Restritiva Contraciclica 

2007 -1,64% 3,33% 0,49% -0,68% 1,057 Expansiva Pró-cíclico 

2008 -1,57% 1,67% -4,45% -4,94% 1,031 Expansiva Contra-cíclico 

2009 -1,53% -4,56% -3,80% 0,65% 0,916 Expansiva* Pró-cíclico 

2010 -1,76% -4,08% -2,78% 1,02% 0,927 Restritiva Contra-cíclico 

2011 -2,31% -3,16% -3,53% -0,75% 0,944 Expansiva Pró-cíclico 

2012 -2,79% -3,53% -3,46% 0,07% 0,938 Restritiva Pró-cíclico 

2013 -3,24% -3,86% 0,61% 4,06% 0,933 Restritiva Contra-cíclico 

2014 -3,40% -1,28% -1,09% -1,70% 0,977 Expansiva Pró-cíclico 

2015 -3,09% -0,12% -1,98% -0,89% 0,998 Expansiva Pró-cíclico 

2016 -2,85% 0,58% -2,25% -0,26% 1,011 Expansiva Pró-cíclico 

Fonte: elaboração própria. 

*IFEA: Impulso fiscal dos estabilizadores automáticos.  
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Considerações finais. 

  O presente trabalho teve como objetivo principal analisar qual foi a política 

discricionária realizada pelos governos da Espanha e do Brasil durante o período 

compreendido entre os anos de 2000 e 2016.  

A política fiscal sempre foi tema de debate central na economia desde a criação da 

Teoria Geral de Keynes. A intervenção do Estado como mecanismo para combater as 

recessões tem suscitado numerosas controvérsias ao longo dos séculos XX e XXI.  

Após a chegada da crise internacional em 2008 ou 2009, diversos problemas surgiram 

de forma paralela na maioria dos países: a queda do produto, o aumento do desemprego e a 

deterioração das contas públicas. Nessa situação de dificuldades e incertezas resulta 

chamativa a aproximação das duas abordagens da Macroeconomia, ortodoxia e heterodoxia, 

após décadas de afastamento. A aceitação por grande parte da ortodoxia de que na situação do 

limite inferior a zero a política fiscal expansiva discricionária é necessária é uma batalha 

(temporariamente) ganha por parte da heterodoxia.  O que nos leva a uma conclusão na linha 

argumentativa de Keynes: a política fiscal expansionista é necessária quando se experimentam 

processos que geram capacidade ociosa dos fatores produtivos, como os vivenciados durante a 

crise econômica.  

Mas, além de presumir que a política fiscal expansionista é necessária em tais 

situações, outro aspecto importante é avaliar que tipo de política o governo está realizando de 

fato. Dessa forma outro debate teórico aparece no meio acadêmico. Qual foi a política 

implementada de fato?  

Considerando que a política fiscal expansiva é eficiente para combater processos de 

queda do produto, nosso objetivo foi avaliar quais políticas foram implementadas durante o 

período analisado, se expansivas ou contracionistas, e ver qual orientação tiveram, se pró-

cíclica ou contracíclica.  

No primeiro capítulo realizamos uma revisão teórica das duas vertentes da 

Macroeconomia, a ortodoxia e a heterodoxia, e o seu tratamento à política fiscal. A ideia 

essencial consistiu em verificar as origens mais profundas das hipóteses teóricas que se 

encontravam por trás dos resultados por elas atribuídas à política fiscal. 

Partindo do suposto heterodoxo de que o processo de crescimento econômico é 

essencialmente liderado pela demanda agregada, no segundo capítulo começamos com uma 

apresentação da evolução dos seus componentes, seu crescimento e sua contribuição ao 
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crescimento do PIB. Em seguida, apresentamos a evolução dos principais indicadores fiscais e 

monetários, assim como informações sobre o desempenho do balanço de pagamentos, com o 

objetivo de contextualizar a execução da política fiscal em cada um dos países e a cada 

momento do período analisado.  

Por fim, no último capítulo realizamos o exercício de decomposição do resultado 

orçamentário para ambos os países. Nosso objetivo era conseguir separar o componente 

cíclico do componente estrutural da política fiscal, para assim poder avaliar que tipo de 

política fiscal discricionária foi implementada pelos governos de cada país, nos diversos 

subperíodos e conjunturas. Percebemos que nos primeiros momentos das recessões 

experimentadas por ambos os países se tentou fazer política fiscal expansiva com o intuito de 

amortecer o impacto no produto. Porém, devido à deterioração dos indicadores fiscais, as 

políticas expansivas foram eventualmente abandonadas, e substituídas por processos de ajuste 

fiscal que limitaram a capacidade de crescimento de ambos os países.  

A política fiscal brasileira no período analisado teve uma orientação 

predominantemente pró-cíclica. No começo do século a postura do governo era respeitar o 

regime de metas fiscais como mecanismo de transmissão de “confiança aos mercados”, como 

postula a teoria convencional. Dessa forma a política fiscal buscava obter elevados superavits 

primários. A partir de 2006 houve uma mudança no tratamento da política fiscal, quando de 

passou a dar mais importância ao investimento público como mecanismo para impulsionar a 

demanda agregada, porém de forma pró-cíclica, contrariando a postura de Keynes. O estouro 

da bolha financeira nos Estados Unidos impactou negativamente no crescimento da economia 

no ano de 2009. O governo primeiramente reduziu gastos, mas rapidamente ampliou os 

investimentos, contribuindo para o forte crescimento de 2010. Após esse ano a política de 

desonerações durante a desaceleração (2011-2014) e o corte de gastos durante a recessão 

(2015-2016) contribuíram para o enfraquecimento da economia, sem reverter 

substancialmente a trajetória de deterioração dos indicadores fiscais.  

Na Espanha a política fiscal discricionária contracíclica foi mais potente que a 

orientação pro-cíclica, apesar de que houve mais períodos de política pro-cílica. Entre 2000 e 

2007 foi predominantemente pró-cíclica. O bom desempenho da economia assegurava 

crescimento elevado dos gastos mas em menor proporção do que o crescimento das receitas. 

Mas com os primeiros sintomas da crise, a política fiscal tornou-se expansiva e contracíclica, 

nos termos keynesianos, tentando reverter a situação delicada provocada com a crise. Porém 

essa política foi revertida a partir de 2010, quando a intervenção do governo foi limitada e o 

ajuste nos gastos começou a ser implementado, contribuindo para enfraquecer a economia. 
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Mudança de orientação devido à necessidade de enquadramento aos mal desenhados critérios 

de Mastrich. 

O trabalho realizado apresenta algumas limitações que convém ressaltar. Em vários 

momentos foram apontadas limitações do trabalho ou temas adicionais que podem servir de 

alvo para novas pesquisas.  

O corte temporal escolhido para poder realizar uma análise uniforme para os dois 

países, por exemplo, forçou à homogeneização de algumas séries de dados, tendo sido 

necessário realizar estimativas para completar as séries em determinados anos, o que com 

certeza influenciou o resultado final. As diferenças nas metodologias das estatísticas oficiais 

também são um aspecto a se ter em conta, contudo a homogeneização das estatísticas dos 

principais organismos internacionais (FMI, OCDE, CE..) a cada dia aproximam mais as bases 

de dados nacionais. 

Também houve simplificação ao calcularmos as elasticidades sobre a carga tributária 

bruta, sem ter em conta as diferentes elasticidades de cada tipo de imposto. Considerou-se 

apenas o seguro desemprego como categoria de gasto incluído nos estabilizadores fiscais 

automáticos. Também se desconsiderou a possibilidade de comportamento assimétrico das 

elasticidades, ou seja, de que o comportamento dos estabilizadores fiscais poderia não ser o 

mesmo quando a economia está numa fase expansiva ou recessiva.  

Foi interessante realizar o cálculo do produto médio (tendencial) de forma diferente da 

literatura convencional e obter resultados satisfatórios, embora estejamos cientes de que esta 

metodologia precisa ser aprimorada também. O setor serviços das economias industrializadas 

cada dia tem maior peso no PIB, mas vimos como no cálculo da NUCI esse aspecto é 

desconsiderado.  

Apesar dessas limitações, acredita-se que, em linhas gerais, os resultados obtidos 

refletem a tendência geral dos indicadores fiscais. 

Concluindo, como pudemos ver ao longo da dissertação, a condução da política fiscal, 

tanto no Brasil quanto na Espanha, teve viés convencional, tornando-se pró-cíclica em 

momentos críticos. Em economias ainda em crise aguda, governos reverteram políticas mais 

expansionistas, revelando-se mais preocupados com o desempenho dos indicadores fiscais do 

que com o desempenho macroeconômico mais geral. Tal condução não apenas contraria 

francamente o que Keynes postulava, mas também o que um grupo significativo de ortodoxos 

pragmáticos defende. O resultado parece insatisfatório tanto em termos do desempenho 

macroeconômico mais geral quanto no campo dos indicadores fiscais mais restritos, que 

persistem deteriorados.  
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O cerne da questão parece vir de que nas sociedades desenvolvidas ou em 

desenvolvimento, com Estados de bem-estar social já instalados ou em construção, e que 

possuem altos níveis de dívida e de gasto público, existe um viés deficitário (Carlin e Soskice, 

2015) difícil de conter. Certas características dessas sociedades, como o envelhecimento da 

população, ou o próprio processo político de bloqueio à tributação maior e/ou mais 

progressiva, dificultam o ajuste dos gastos e receitas públicas, bem como a adequação de suas 

composições. 

Nesse contexto, ficou evidente a presença, tanto no Brasil quanto na Espanha, de 

metas fiscais mal desenhadas. Na forma de limites à razão dívida pública/PIB e/ou deficit 

público/PIB efetivos, no limite elas impedem o uso da política fiscal discricionária, ou mesmo 

sequer resguardam o espaço necessário para a mera atuação dos estabilizadores fiscais 

automáticos. Elas não apenas reduzem o grau de manobra dos governos para defender a 

sociedade ante flutuações do produto e do emprego, com amplo custo social, mas 

frequentemente também forçam a política fiscal a se comportar de forma pró-cíclica, 

agravando ainda mais tais flutuações. E, ao mesmo tempo, sem ter obtido sucesso para conter 

o viés de deficit e impor uma tendência sustentável de queda da razão dívida pública/PIB, 

como se esperaria de uma gestão fiscal mais inspirada por Keynes. 

Redesenhá-las, nos moldes dos conceitos de saldo orçamentário estrutural, deveria 

estar no topo da agenda das autoridades fiscais, no Brasil e na Espanha. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - TRIMESTRALIZAÇÃO NUCI – FGV para o Brasil 

 

A série de dados do NUCI da FGV empregada está dividida em duas subpartes: uma 

série trimestral (2000.1-2005.3) e outra mensal (outubro de 2005 a dezembro de 2016). Para 

obter a série trimestral neste último período usamos os dados dos meses de janeiro, abril, 

julho e outubro. 
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APÊNDICE B – Estimação da carga tributária bruta trimestral para o Brasil 

 

 Na análise descritiva da CTB/PIB realizada no nosso texto usamos os dados oficiais da 

Receita Federal disponíveis para 2002-2016.  

Para estimar a série de dados da carga tributária bruta trimestral para o Brasil para 

2000.1 – 2016.4 foi necessário o uso de duas fontes de dados distintas. A primeira (dos Santos 

et al, 2010)154 nos ajudou a estimar os trimestres incluídos em 2000.1-2002.4. O 

procedimento de estimação foi o seguinte:  

 Com os dados do texto da CTB/PIB referentes a cada trimestre do período, realizamos 

a média anual.  Tendo a média anual, calculamos qual é o peso de cada um dos trimestres 

sobre essa média. Por outro lado, foi necessário calcular uma estimativa da CTB/PIB anual 

para os trimestres 2000.1-2001.4. Com os dados já usados da CTB/PIB anual (Receita 

Federal) no texto e os dados da série da carga tributária total do Ipeadata, realizou-se uma 

regressão da CTB/PIB da Receita contra a CTB/PIB do Ipeadata, obtendo o seguinte 

resultado: 

Modelo 2: MQO, usando as observações 2002-2009 (T = 8) 

Variável dependente: CTB / PIB 

 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

const 8,68513 4,54304 1,912 0,1045  

CargatributAriatot

alref 

0,718965 0,135407 5,310 0,0018 *** 

 

Substituindo os anos 2000 e 2001 do Ipeadata na reta de regressão obtemos a 

estimativa anual para esses anos. Multiplicando essa estimativa anual com o peso de cada um 

dos trimestres anteriormente calculados obtemos a CTB/PIB trimestral estimada para os anos 

2000.1-2001.4. 

Como para 2002 temos os dados da Receita Federal, multiplicamos esse dado pelo peso 

obtido dos trimestres anteriormente calculados, obtendo a estimativa para os trimestres 

compreendidos entre 2002.1-2002.4.  

                                                             
154 “Uma metodologia de estimação da carga tributária liquida brasileira trimestral no período 1995-2009” 

Disponível em:  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415-98482010000200001&script=sci_abstract&tlng=pt 
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A segunda fonte de dados é a versão atualizada de Orair et al (2013)155, que contém 

dados estimados da CTB/PIB trimestral para 2003.1-2016.4. Realizamos o mesmo exercício 

para a obtenção dos pesos de cada trimestre sobre o total anual. Depois multiplicamos o peso 

pelos dados anuais da CTB/PIB da Receita Federal e obtemos a estimativa trimestral que 

utilizaremos para os trimestres compreendidos entre 2003.1 e 2016.4.  

Após o cálculo das estimativas com as diferentes séries, resta junta-las e deflaciona-las 

em relação a 2016 para obter a série a preços constantes.   

 

  

                                                             
155  “Carga Tributária Brasileira: Estimação e Análise dos Determinantes da Evolução Recente - 2002-2012” 

disponível em:  http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2031/1/TD_1875.pdf  

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2031/1/TD_1875.pdf
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APÊNDICE C – Manutenção da tendência na série 2000-2016 - Tendência NUCI serie 

longa Brasil 1970 – 2018 

 

Tendência série longa: MQO, usando as observações 1970:1-2018:2 (T = 194) 

Variável dependente: NUCI_GV 

 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

const 83,4525 0,678493 123,0 <0,0001 *** 

time −0,0231556 0,00603433 −3,837 0,0002 *** 

 

Média var. dependente  81,19485  D.P. var. dependente  4,871390 

Soma resíd. quadrados  4253,745  E.P. da regressão  4,706902 

R-quadrado  0,071230  R-quadrado ajustado  0,066392 

F(1, 192)  14,72492  P-valor(F)  0,000169 

Log da verossimilhança −574,7807  Critério de Akaike  1153,561 

Critério de Schwarz  1160,097  Critério Hannan-Quinn  1156,208 

rô  0,810702  Durbin-Watson  0,378793 

 

Por causa da tendência temporal ser especificamente significativa numa série mais 

longa, como é a de 1970-2018, decidimos manter o parâmetro da tendência na série 2000.1-

2016.4. 
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APÊNDICE D - Ajuste das séries para o cálculo das elasticidades do seguro desemprego 

- Brasil. 

 

i. Por causa da falta de dados do número de beneficiários do seguro desemprego no 

Ministério do Trabalho do setor formal tivemos que estimar via regressão os dados 

para 2000 e 2001. 

ii. Estimar o crescimento da PIA para os anos censitários e para 2015 e 2016 (série 

mudada para PNAD contínua) A primeira parte foi feita por interpolação geométrica, a 

segunda usando a taxa de variação da PNAD contínua sobre os montantes da antiga 

PNAD anual.  

iii. Foi necessário trimestralizar o dado do grau de informalidade do IPEA a partir dos 

dados da PNAD Contínua.  

Causas da forte correlação positiva entre PIB e gastos com seguro desemprego no Brasil. 

 Pelos motivos apontados no texto, as séries de dados do gasto com seguro desemprego 

mensal do Brasil e o PIB mensal têm uma forte correlação positiva. Pela lógica, o 

comportamento de ambas as séries deveria ser o oposto. Em momento de crescimento 

econômico, o gasto com seguro desemprego deveria diminuir como consequência do aumento 

do emprego efetivo formalizado, e vice-versa. Como vimos, esses fatos não ocorreram, e foi 

necessário realizar o cálculo da elasticidade do seguro com desemprego de uma forma distinta 

à realizada no caso da Espanha.  As principais causas que dificultam o cálculo lógico da 

elasticidade são as seguintes. 

i. A base de remuneração do seguro desemprego é o salário mínimo, e nos anos 2000 este 

passou por um forte período de valorização, crescendo em paralelo ao crescimento do PIB 

e influenciando que a elasticidade seja positiva. 

ii. Certas modalidades do seguro com desemprego, como podem ser o seguro desemprego 

para trabalhador resgatado em regime análogo à escravidão ou o seguro desemprego para 

pescador artesanal, não tem ligação com o ciclo econômico, distorcendo as estimativas 

das elasticidades.  

iii. A criação do seguro desemprego156 para empregadas domésticas perturba o cálculo da 

elasticidade, pois entrou em vigor num momento de expansão econômica aumentando o 

gasto quando aumentava o PIB. 

                                                             
156 Emenda Constitucional Nº 72, de 2 de Abril de 2013 
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iv. Até o ano 2008 a série do gasto com seguro desemprego está ligada ao abono salarial. 

Dessa forma o pagamento do abono do FGTS que não tem nada que ver com o ciclo 

econômico entra na conta do seguro desemprego, perturbando ainda mais a estimativa de 

elasticidade. 

v. Durante o período de pré-crise financeira internacional, a expansão econômica e as 

reformas institucionais fizeram com que muitos empregados entrassem no mercado de 

trabalho formal, tendo acesso ao seguro desemprego num momento de crescimento 

econômico, enviesando ainda mais a estimativa de elasticidade no sentido positivo. 

vi. Por último houve uma mudança na legislação157 no governo Dilma que tornou mais 

restritivo o acesso ao seguro desemprego justamente num momento que começava a crise 

econômica limitando a entrada de beneficiários quando esta deveria crescer.   

Todos esses fatores influenciam para que o cálculo normal da elasticidade do seguro 

desemprego contra o PIB tenha o comportamento errado. 

  

                                                             
157 Lei Nº 13.134, de 16 de junho de 2015. 
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APÊNDICE E - Completando a série NFSP sem desvalorização trimestral como 

preparação para o cálculo do Gasto público efetivo total – Brasil. 

 

A série disponível no site do Banco Central do Brasil referente à NFSP sem desvalorização 

cambial tem disponibilidade desde o 1/12/2001 até o 2016.4. Para obter os dados e poder 

completar nossa série 2000.1 até 2001.4 foi necessário realizar uma série de transformações 

que são expostas a seguir: 

1. Primeiramente baixamos as duas séries de NFSPs nominais mensais com e sem 

desvalorização cambial para o período em que há dados para ambas as séries, 

baixamos também a série de dados da taxa de câmbio comercial média (compra e 

venda) mensal e a série da dívida externa líquida do setor público em R$ e US$. 

2. Completamos a série para a Dívida Externa Líquida do Setor Público em US$ 

interpolando geometricamente os dados faltantes entre o dado anual de 2000 e 

2001. 

3. Multiplicamos os dados obtidos pela taxa de câmbio e completamos a série da 

Dívida Líquida Externa do Setor Público em R$ para os meses de 2000 e 2001. 

4. Já temos uma série da Dívida Externa Líquida do Setor Público em reais completa, 

uma de NFSP nominal mensal com desvalorização até 12/2009 e a NFSP nominal 

mensal sem desvalorização desde 1/12/2001 até 2016.4. 

5. Precisamos então modela a relação entre essas 3 variáveis. Para isso fazemos o 

seguinte. 

a. Fazer o teste ADF, que rejeitou a H0 para NFSP com desvalorização, mas 

não rejeitou para as demais. 

b. Fazer o teste de cointegração de Engle-Ganger que mostra que o modelo 

funciona em nível.  

c. O modelo que se ajustou melhor tinha a NFSP em nível e a dívida líquida 

na primeira diferença. 

6. Finalmente, usando os parâmetros da regressão e os valores das variáveis exógenas 

calculamos os dados restantes para os meses de 2000 e 2001 da NFSP sem 

desvalorização cambial. 
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APÊNDICE F – Conversão do PIB da Espanha preços constantes de 2016 

  

 Para usar uma série do PIB a preços constantes na Espanha homogênea à brasileira, 

precisamos realizar uma série de transformações. Partindo de uma série do PIB com 

indicadores de volume encadeado base 100=2005 e de uma série do PIB a preços correntes, 

obtemos o PIB a preços constantes. Calculando a taxa de crescimento do índice de volume 

encadeado e tomando como base os trimestres do ano 2005 calculamos uma série com base 

em 2005 a preços constantes. Calculamos se a taxa de crescimento coincide com a taxa de 

crescimento do índice de volume encadeado. Como vemos que sim coincide, então 

calculamos o PIB a preços constantes com base em 2016.4. 
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APÊNDICE G – Gráfico NUCI Espanha 2000-2016 (instável) 
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APÊNDICE H – Regressão NUCI Espanha 1993 – 2007 

Modelo 1: MQO, usando as observações 1993:1-2017:2 (T = 98) 

Variável dependente: Nuci 

 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

const 79,1638 0,739596 107,0 <0,0001 *** 

Data −0,0300792 0,0129724 −2,319 0,0225 ** 
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APÊNDICE I - Estimação dos trimestres faltantes para o gasto com seguro desemprego 

para a Espanha: 

  

A dificuldade encontrada para obter uma série homogênea trimestral referente aos 

dados do seguro desemprego nos levou a ter que estimar os dados trimestrais faltantes. O site 

do Ministério do Trabalho158 espanhol proporciona dados referentes aos trimestres 

compreendidos entre 2006.1 e 2016.4, pelo que foi necessário estimar os dados para o período 

2000.1-2005.4. 

O procedimento foi o seguinte:  

1. Com os dados dos beneficiários pelo seguro desemprego mensal total que sim possuímos 

(2000.1-2016.4) calculamos a média anual e a trimestral.   

2. Juntamos a série trimestral calculada com o gasto em seguro desemprego trimestral que 

sim temos (2006.1-2016.4) e calculamos o gasto médio por beneficiário por trimestre. 

(Multiplicamos por 1000 para obter um número maior que um e facilitar nossas contas). 

Uma vez que temos o gasto médio por beneficiário para cada trimestre realizamos a média 

dos trimestres.  

3. O seguinte passo é calcular o índice de sazonalidade, ou seja, que peso tem cada trimestre 

sobre a média dos trimestres.  

4. Pegamos os índices de sazonalidade dos primeiros três159 anos (2006,2007,2008) mais 

próximos aos anos que estamos estimando e realizamos a média para cada um dos 

trimestres.  

5. Em outra planilha, estimamos com a ajuda dos dados de Eurostat160 sobre.  o gasto com 

seguro desemprego anual para os anos que estão nos faltando. O procedimento é o 

seguinte: 

i. Com o dado de gasto com seguro desemprego anual de Eurostat, e a média de 

beneficiários do seguro desemprego anual obtida no passo 1, calculamos o gasto 

por beneficiário anual. Seguidamente calculamos a taxa de crescimento do gasto 

por beneficiário anual, e usamos essa taxa para calcular o gasto por beneficiário 

anual dos dados do ministério do trabalho espanhol para os quais não temos dados 

referentes (2000-2005).  

                                                             
158 http://www.empleo.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm  
159 Essa escolha está argumentada em que além de ser os dados mais próximos dos anos que queremos estimar, a 

tendência dos trimestres a partir da chegada da crise muda consideravelmente como podemos ver na subplanilha 

(Índices de Sazonalidade). 
160 Serie “umemployment function – cash benefits” em milhões de euros.- Eurostat (2018) 

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
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ii. Depois multiplicamos esses dados estimados, do gasto por beneficiário anual para 

os dados do ministério do trabalho faltantes, com a média de beneficiário anual do 

passo 1 e assim obtemos a estimação anual do gasto com seguro desemprego para 

os anos 2000-2005. 

iii. Para trimestralizar esses dados, precisamos dividir os gastos anuais por 

beneficiário por quatro, obtendo o que seria gastado em cada um dos trimestres por 

beneficiário (supondo que fosse constante) em cada ano. 

 

6. Multiplicamos o dado do gasto por beneficiário por trimestre constante de cada ano obtido 

pela média do índice sazonalizado para os anos 2006-2008 obtido no passo 4 e obtemos o 

gasto por beneficiário trimestral. 

7. Por último, multiplicamos esse gasto por seguro desemprego trimestral pela média 

trimestral de beneficiários (obtida no passo 1) e dessa forma conseguimos o dados 

estimado para o gasto com seguro por desemprego trimestral para os trimestres 

compreendido entre 2000.1-2005.4. (Para verificar se os cálculos estão corretos, o 

somatório dos trimestres de cada ano deve ser igual á estimativa do gasto por seguro 

desemprego anual calculada no passo 5.2) 

8. Só resta juntar as séries, a estimada para os trimestres 2000.1-2005.4 com a oficial do 

ministério do trabalho da Espanha 2006.1-2016.4. 

9. O dado obtido está em preços correntes, pelo que é necessário transforma-lo em preços 

constantes. Para isso usamos o Índice Geral de Preços ao consumidor (IPC) em número 

índice com base em 2016 =100.  
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APÊNDICE J: Decomposição do resultado estrutural anual - Brasil. 

 

 

A diferença do gráfico 41, apresentamos o saldo primário estrutural positivo quando foi superavit. 
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APÊNDICE K: Decomposição do resultado estrutural anual - Espanha. 
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