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1. INTRODUÇÃO
O objetivo do presente artigo enfoca que o ajuste fiscal em curso passa pela
sustentabilidade da dívida pública e pela mudança na posição fiscal do governo, isto é, em
ajustes na sua estrutura de gastos e receitas.
Um ajuste fiscal pode ser entendido como um conjunto de medidas destinadas a
reconduzir as finanças públicas a uma trajetória de solvência intertemporal. Tal trajetória
pode ter duas fontes diferentes com vistas ao equilíbrio fiscal. A primeira, denominada de
sustentabilidade fiscal, diz respeito à capacidade do governo em gerar expectativas
favoráveis à solvência da sua dívida pública. A segunda, denominada situação fiscal,
relaciona-se com a pressão na demanda agregada exercida pelo setor público sobre os
recursos disponíveis na economia.
Na seção 1 procura-se explicitar o conceito de sustentabilidade e a análise de outros
elementos que a influenciam, bem como possíveis impactos no orçamento. Na seção 2
conceituamos a situação fiscal relacionando-a ao anteriormente exposto.

2 - SUSTENTABILIDADE FISCAL E DEMAIS ELEMENTOS QUE INFLUENCIAM A
TRAJETÓRIA INTERTEMPORAL DA DÍVIDA
2.1 – Sustentabilidade fiscal
A sustentabilidade fiscal da dívida pública deriva da restrição orçamentária
intertemporal do governo, de acordo com a qual a mudança no estoque da dívida líquida do
setor público, em cada ponto no tempo, é igual aos gastos (exceto juros), menos receitas,
mais o montante de juros incidente sobre o estoque inicial da dívida.
Inicialmente, tal restrição pode ser formulada a partir do modelo utilizado1 com as
adaptações necessárias:
Mt - Mt-1 + Bt - Bt-1 + Vt(B*t - B*t-1) +Tt
= Gt + it-1 Bt-1 + i*t-1 V t (B t-1 -F*t-1) + Vt(F*t - F*t-1)

(1)

Onde M é o estoque nominal da base Monetária, B(B*) é o estoque da dívida pública
em moeda doméstica (estrangeira), F* é o estoque de divisas em moeda estrangeira, G e T
1

Modelo de Buiter e Patel, conforme demonstrado em Rossi (1997).
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são, respectivamente, os gastos (exclui as despesas com os juros da dívida) e as receitas
do governo, i (i*) é a taxa de juros nominal doméstica (estrangeira) e V a taxa de câmbio
nominal.
A equação (1) expressa do lado esquerdo as fontes de financiamento da despesa
pública, a saber: a senhoriagem (base monetária), o endividamento interno e externo e as
receitas do governo. Do lado direito temos as aplicações desses recursos, pela ordem: os
gastos do governo, o pagamento de juros sobre as dívidas interna e externa a acumulação
do estoque de reservas internacionais.
A equação (1) é equivalente a:
Mt - Mt-1 + Bt - Bt-1 + Vt(B*t - B*t-1) - Vt(F*t - F*t-1) = G t -T t + i t-1 B t-1 + i*t-1 V t (B t-1 - F*t-1 )
*

*

(2)

*

Seja B = B - F a dívida estrangeira líquida. Tem-se, então:
B t + V t B *t = B t -1 (1 + i t - 1 ) + V t B *t -1 (1 + i * t -1 ) + A t - H t

(3)

Onde:
A t = G t -T t é o déficit primário
Ht = (Mt - M t -1 ) é a receita de senhoriagem.
Se a dívida total é D = B + VB* , obtém-se:
D t = Dt -1 (1 + it -1 ) + Vt -1 B* t -1 [(1 + ε t - 1 ) (1 + i* t -1 ) - (1 + i t -1 )] + A t - Ht

(4)

Onde:

εt -1 =

[ (V t - Vt -1 ) / V t -1 ]
Definindo-se o déficit primário aumentado como sendo:

Ã = At + V t -1 B * t -1 [(1 + ε t -1 ) (1 + i * t -1 ) - (1 + it -1 )]
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(5)

Assim, temos:
D t = (1 + i t-1) D t-1 + Ã t – H t

(6)

Em valores reais e como proporção do PIB os fluxos e os estoques podem ser assim
definidos:
d t = (1 + řt-1) dt-1 + ãt – h t

(7)

Sendo qi = j = 0, i П (1 + ř jt ) –1 o fator de desconto entre o tempo zero e t + i, podemos
escrever a equação (7) como:
dt =

i = 0, ∞ Σ

(q t+i / q i-1 ) (- ãt + i_+ 1 + ht + i_+ 1 ) + Lim i → ∞ (q t+i / q t-1 ) d t + i_+ 1

(8)

A equação acima implica que, no longo prazo, a dívida pública (estoque) d t , em valor
presente, é financiada pelo somatório dos superávits primários e/ou das receitas de
senhoriagem (expansão real da base monetária), também ambos a valor presente.
Ainda como condição de solvência da dívida, temos:
Lim i → ∞

j = 0, i

П (1 / 1 + ř t + j) d t + i_+ 1 ≤ 0

(9)

A equação acima significa que o valor da dívida pública não pode ser positivo no
limite e que a sua taxa de crescimento não pode ser maior do que a taxa de juros2 ou, dito
de outra forma, não há um esquema de Ponzi3 no sentido de que não há novos empréstimos
para pagar antigos empréstimos (juros e principal), pois de acordo com a equação (8) os
agentes privados não irão manter uma posição de endividamento indefinida com o governo.
Assim, a existência de um estoque positivo da dívida no tempo t deve, a partir de
algum momento, levar o governo a incorrer em superávits primários de modo a demonstrar
uma política de endividamento viável. Além disso, em um cenário como o brasileiro aonde o
2

Esquema de Ponzi é toda tentativa de vender títulos sem usar recursos próprios para pagar juros e resgatar o principal da
dívida. Foi dado devido a Carlos Ponzi que no início do século passado prometia aos investidores de seus cupons dobrar o
valor das aplicações a cada 90 dias. Em 8 meses conseguiu que milhares de pessoas investissem US$ 15,0 milhões nesse
negócio. Como Ponzi não pôde cumprir a sua promessa foi preso em agosto de 1920.
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estoque da dívida pública vem em uma trajetória crescente a obtenção de resultados
primários vem demonstrar o compromisso governamental com a restrição orçamentária
intertemporal de modo a restabelecer a confiança dos credores no financiamento da rolagem
da dívida pública.
Considerando-se o superávit primário como S

t

= T

t

– G t, temos, a partir da

substituição dessa igualdade na equação (4), dividido pelo PIB e observando-se a condição
de solvência dada pela equação (9), obtém-se – após alguns algebrismos – a condição de
equilíbrio exigida para que a relação dívida/PIB seja estável, é que o superávit primário,
expresso como proporção do PIB (s) e, de forma simplificada, não considerando as receitas
de senhoriagem4 e variações reais na taxa de câmbio, em qualquer período de tempo t, seja
igual a:
s t = (r t – y t) / [(1 + y t) / b t ]

(10)

Onde r é a taxa de juros real, s é o superávit primário como proporção do PIB, b o estoque
da dívida como proporção do PIB e y a taxa de crescimento real da economia (PIB).
A equação (10) mostra que, para que a dívida seja sustentável, o superávit primário
necessário deverá ser tanto maior quanto maior for a diferença entre as taxas de juros e de
crescimento reais da economia ponderadas pela razão dívida/PIB.Quanto maior o estoque
da dívida ou a taxa de juros, mais o governo tem que se ajustar para arcar com as despesas
de juros, sem pressionar a relação dívida/PIB. Da mesma forma, quanto maior o crescimento
real da economia menor o superávit primário requerido sob uma determinada taxa de juros
real.
Na Tabela I simulamos o superávit primário requerido com a hipótese de manutenção
da relação dívida/PIB constante (DLSP/PIB = 0,5).

3

Se a taxa de crescimento do PIB for maior que a taxa de crescimento dos juros significa dizer que o governo estará
caminhando para a insolvência ou, ainda, que a economia, na ausência de incertezas, poderia ser considerada, segundo
Blanchard 1990), dinamicamente ineficiente pois haveria excesso de capital.
4
Caso sejam consideradas é possível que o governo tenha uma política de endividamento viável sem necessitar de
superávits primários, mas que provoca instabilidade no equilíbrio macroeconômico, pois pressiona a inflação.
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TABELA I
SUPERÁVIT PRIMÁRIO REQUERIDO

y = 1%

y = 2%

y = 3%

y = 4%

y = 5%

r = 15%

7,00%

6,52%

6,04%

5,58%

5,12%

r = 10%

4,50%

4,02%

3,54%

3,08%

2,62%

r = 9%

4,00%

3,52%

3,04%

2,58%

2,12%

r = 8%

3,50%

3,02%

2,54%

2,08%

1,62%

r = 6%

2,50%

2,02%

1,54%

1,08%

0,62%

Obs: DLSP/PIB = 0,5 (constante)

No Brasil a relação dívida/PIB, conforme Tabela II vem ao longo dos últimos anos em
uma trajetória ascendente devido à conjugação de vários fatores, tais como: desvalorização
cambial, renegociação das dívidas estaduais, elevação da taxa de juros e o reconhecimento
e incorporação de passivos (“esqueletos”). Ao final de 2003 a relação dívida/PIB ficou em
58,15%. A manutenção da taxa de juros em patamares elevados ao longo do primeiro
semestre desse ano, ainda como instrumento de reversão das expectativas, e o gradualismo
que se observou na sua redução posteriormente, aliada à queda real do PIB, foram as
responsáveis pelo seu crescimento, o qual só não foi maior pela elevação da meta de
superávit para 4,25% do PIB.
TABELA II

Dívida Líquida do Setor Público - DLSP, PIB e relação Dívida/PIB

Ano

Estoque DLSP (1)

PIB (2)

(R$ bi)

(R$ bi)

Dívida/PIB %

(A)

(B)

(C = A/B )

1995

208,46

682,21

30,56

1996

269,19

808,79

33,28

1997

308,43

897,95

34,35

1998

385,87

925,09

41,71

1999

516,58

1.061,13

48,68

2000

563,16

1.154,56

48,78

2001

660,87

1.255,66

52,63

2002

881,11

1.587,67

55,50

2003

913,15

1.570,38

58,15
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todos os dados são posição em dez
(1) Setor púbilco consolidado (série Bacen nº 4478)
(2) Acumulado dos últimos 12 meses - valorizado pelo IGP-DI centrado no mês (série Bacen nº 4191)

fonte: Banco Central (séries temporais)

A simulação do superávit primário requerido, conforme os dados da Tabela I, e a
elevação da taxa de juros (real comparando-se com a taxa de inflação prevista) como
instrumento de política monetária utilizada para que a taxa de inflação convirja para as
metas estabelecidas traz em seu bojo um delicado problema de escolha de política pública a
ser adotada. Como se sabe, há uma correlação negativa entre a taxa de juros real e a taxa
real de crescimento da economia. A elevação da taxa de juros, se de um lado mostra-se
eficiente como um instrumento de política monetária de curto prazo, de outro, contribui para
arrefecer o crescimento da economia e elevar o estoque da dívida pública quando persiste
por um certo período.

2.2 – Demais elementos que influenciam a trajetória intertemporal da dívida
A trajetória intertemporal da dívida, e, portanto a sua sustentabilidade, é afetada, além
do seu montante, pelo seu gerenciamento. O primeiro, podemos dizer que diz respeito ao
volume necessário de superávit primário requerido para estabilizar ou reduzir a relação
dívida/PIB. O segundo, diz respeito aos elementos que contribuem para acelerar o
crescimento do estoque da dívida, o que por sua vez irá influenciar o valor do superávit
primário requerido. Tais elementos são: seu prazo de maturidade e sua estrutura de
indexação.
Em que pese serem tais elementos mais afetos ao gerenciamento (curto prazo) da
dívida pública é importante ressaltar que a sua gestão, no curto prazo, influencia o
crescimento do seu montante (estoque) como tem importante impacto no orçamento, ao
contribuir para melhorar (dificultar) a gestão do caixa do Tesouro e, conseqüentemente,
diminuir (aumentar) a pressão por ajustes fiscais no âmbito do orçamento.
No tocante ao prazo de maturidade e estrutura de indexação utilizaremos como
conceito de dívida no numerador da relação dívida/PIB o total da dívida mobiliária federal
Interna (DMFI), pois esta além de apresentar um comportamento similar ao da dívida líquida
11

do Setor Público e o maior percentual de participação no seu total é, também, junto com a
base monetária, a parcela mais volátil no sentido de maior liquidez, conforme pode ser visto
no Gráfico abaixo.

Estoque

Dívida Líquida do Setor Público e Mobiliária Federal Interna Evolução
1.000,0
900,0
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
-

DLSP
DPMFI

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Período

Na Tabela IV apresentamos o prazo médio e a participação por indexador da DPMFI,
a qual servirá de base para a discussão constante dos subitens 1.2.1- Prazo de maturação
da dívida e 1.2.2 - Estrutura de indexação da dívida.

TABELA III

DPMFI em poder do público, participação por indexador e prazo médio

Estoque
Ano

Participação por Indexador

DPMFI

Prefixado

Taxa Selic

índ. Preços

Câmbio

TR

Outros

(R$ bi)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Pm total *

1999

441,41

9,00

57,02

5,58

22,82

5,43

0,15

27,13

2000

510,70

14,76

52,24

5,94

22,27

4,71

0,07

29,85

2001

624,08

7,82

52,79

6,99

28,61

3,77

0,02

34,97

2002

623,19

2,19

60,83

12,54

22,38

2,05

0,01

33,24

2003

731,43

12,51

61,39

13,55

10,76

1,79

0,00

31,34
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todos os dados são posição em dez
* em meses

fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - Relatório Anual da Dívida/2003

2.2.1 – Prazo de maturação da dívida
No tocante ao prazo de maturidade o trabalho segue a linha de raciocínio
apresentada nos trabalhos de Giavazzi e Pagano (1990), Alesina, Prati e Tabellini (1990) e
Teixeira e Fonseca Neto (2003).
Giavazzi e Pagano (1990), Alesina, Prati e Tabellini (1990) partindo de uma situação
onde há uma elevada dívida e com prazo médio de vencimento curto e analisando as
condições nas quais o governo precisa, para sua rolagem, tomar emprestados no mercado
altas quantias em determinadas datas, concluem que, se em uma delas ocorrer uma crise de
confiança da capacidade de pagamento do governo, este ver-se-á obrigado a financiar
parcela significativa de sua dívida a elevadas taxas de juros, aumentando a probabilidade de
ocorrência de default, seja pelo crescimento do estoque da dívida, seja pelo encurtamento
do seu prazo, ou, que é mais provável, por uma combinação de ambos. Nessa situação, eles
concluem que a probabilidade de ocorrência de uma crise de confiança pode ser reduzida na
medida em que haja um alongamento voluntário dos seus prazos e uma distribuição mais
uniforme dos seus vencimentos.
Teixeira e Fonseca Neto (2003), de forma mais explícita que os mencionados autores
e enfocando mais diretamente o relacionamento entre superávit primário, prazo da dívida e
juros incidentes sobre o estoque da dívida, propõem um indicador de sustentabilidade, no
qual ressaltam a importância de se considerar, além do montante da dívida, o seu prazo de
maturação, pois mostra que apesar do comportamento do estoque da dívida em relação ao
PIB vir apresentando uma regra de crescimento linear, que indicaria trajetória explosiva, a
incorporação do seu alongamento no indicador de sustentabilidade proposto permite uma
leitura menos severa do processo.
De fato, ao se levar em consideração o prazo de maturidade da dívida pública podese entender porque muitos países têm uma relação dívida/PIB bem superior ao caso
brasileiro e nem por isso estão sujeitos a crises de confiança. Em geral, tais países tem um
ordenamento jurídico-institucional estável e bem enraizado, fundamentos macroeconômicos
13

sólidos e um mercado de títulos públicos bem desenvolvido, que lhes permite ter uma
elevada participação do seu estoque de dívida na forma de títulos de longo prazo de
maturação e, o que também é importante, com taxas de juros pré-fixadas5. Assim, como
lembra Giambiagi e Além (1999) torna-se facilmente administrável as eventuais crises
conjunturais nas quais o governo seja obrigado a elevar as taxas de juros pois, de um lado,
enfrenta uma necessidade de “rolagem da dívida” relativamente confortável, a cada
momento do tempo; e, de outro lado, a elevação dos juros afeta apenas uma fração modesta
da dívida, representada pelas novas emissões de títulos. Em contraposição, um país como o
Brasil, em que ainda persistem na memória alguns eventos de quebras do seu ordenamento
jurídico-institucional, como por exemplo o”Plano Collor” 6 e, também, um mercado de títulos
concentrador e ainda não completamente desenvolvido7, com uma dívida pública cujo prazo
de maturação é de curto prazo8 fica à mercê das oscilações do mercado, estando sujeito a
ter que resgatar uma parte significativa de sua dívida e, quando a taxa de juros aumenta,
sofre o impacto disso sobre parte substancial da dívida.
Em que pese ser o alongamento do prazo de maturação dos títulos um dos objetivos
da administração da dívida a serem perseguidos, até como forma de atenuar a pressão
fiscal do pagamento dos juros, ele pode, num contexto de baixa credibilidade do governo ou
de sua política adotada, ser conflitante com o objetivo de reduzir o custo da dívida e a
pressão fiscal, na medida em que o alongamento implique o pagamento de um elevado
prêmio de risco.
Com base no exposto acima, o alongamento do prazo de maturação apresenta
significativo impacto no orçamento no médio e longo prazos. O aspecto temporal será
condicionado pela velocidade do seu alongamento, como também, dos custos dele
decorrentes. O custo está associado com o processo de capitalização da dívida, cujos
custos financeiros serão menores quanto mais inclinada para baixo estiver a curva de juros
que por sua vez está bastante associada com as expectativas do mercado, principalmente,
em relação as variáveis juros e taxa de inflação. A velocidade do alongamento, sob a
perspectiva de uma curva de juros declinante, depende, principalmente, da credibilidade e
persistência da política econômica.
5

O Tesouro Americano, por exemplo, emite regularmente títulos no mercado com prazo de 30 anos de vencimento e juros
pré-fixados
6
Plano, no qual foi compulsoriamente elevado o prazo médio do estoque da dívida existente e reduzido o seu montante
(expurgo de correção do índice de inflação).
7
Para uma análise de medidas macroeconômicas que permitiram a sobrevivência do mercado de dívida pública mobiliária
no período dos anos 70 e 1998 ver Marques (2002), especialmente no que diz respeito ao “mercado cativo” para os títulos
públicos.
8
Em dez/2004 o prazo médio do estoque da dívida era de 31,34 meses. No tocante aos títulos pré-fixados, os quais nessa
data representavam 12,5% do total, o prazo médio era de 6,5 meses.
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O paulatino alongamento do prazo de maturação implica um volume cada vez menor
de encargos financeiros no decorrer do exercício e, portanto, cria condições para a redução
da meta e do montante necessário de superávit primário para a sustentabilidade da dívida
pública. Em outras palavras, significa que a restrição orçamentária intertemporal do governo
está assegurada em cada ponto do tempo9. Tal alongamento induz a alteração da posição
fiscal do governo permitindo a “descompressão orçamentária” da despesa ou, que seria
mais salutar, a diminuição de receitas ou, ainda, uma combinação de ambas.
Vale a pena enfatizar que se o mencionado alongamento estiver sendo efetuado com
a curva de juros declinante e dentro de um contexto de credibilidade do governo e da sua
política econômica adotada o processo pode ser auto-alimentado tendo como limite a
aceitação dos riscos inerentes a utilização ou não de um indexador, as condições
institucionais do país e das expectativas das demais variáveis componentes da percepção
do risco associadas aos títulos públicos.
2.2.2 – Estrutura de indexação da dívida
A questão da indexação de títulos no Brasil surgiu, inicialmente na década de 60,
como um instrumento de credibilidade nos rendimentos e na captação de recursos de longo
prazo para o governo, e, nas duas últimas décadas, tem como pano de fundo a preferência
por liquidez e a instabilidade dos agregados macroeconômicos, sendo a primeira maior na
medida em esta última seja mais instável.
Neste contexto, a demanda por títulos públicos indexados tem a função de hedge, isto
é, os agentes procuram casar as suas operações ativas e passivas com vistas a minimizar o
risco de perdas decorrentes das oscilações da taxa de juros, inflação e câmbio.Quanto mais
estável ou previsível os agregados macroeconômicos menor a demanda por títulos
indexados e maior a demanda por títulos prefixados, os quais favorecem a eficácia da
política monetária, pois provoca o efeito-renda, que é fundamental para o controle do poder
de compra da sociedade.
A estrutura de indexação da dívida pública, se de um lado permite ao governo a
emissão de títulos de longo prazo, de outro, num contexto de ocorrência de desequilíbrios
fiscal e externo pode levar ao aumento do estoque da dívida, criando condições para a
9

Conforme visto na seção 1.1 a sustentabilidade fiscal da dívida pública deriva da restrição orçamentária intertemporal do
governo, de acordo com a qual a mudança no estoque da dívida líquida do setor público, em cada ponto no tempo, é igual
aos gastos (exceto juros), menos receitas, mais o montante de juros incidente sobre o estoque inicial da dívida.
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probabilidade de ocorrência de crises de confiança, como também, produzir significativas
reduções no espaço fiscal de gestão do orçamento. No Brasil, tal situação tem como
elemento de transmissão, associada ao encurtamento dos prazos de maturação dos títulos,
as variações nas taxas de juros, câmbio e inflação.
Um exemplo ilustrativo foi o que ocorreu em 2002 em função da exacerbação das
expectativas pessimistas em função do processo eleitoral. Em função disso houve um
acentuado declínio na entrada de capitais externos, elevação acelerada da inflação e
desvalorização cambial o que culminou na elevação da taxa de juros básica (taxa selic) por
parte do Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central do Brasil.
Conforme se depreende do Tabela IV, o país já vinha com uma elevada participação
de títulos indexados às taxas SELIC e cambial, mais de 80% em 2001, com um prazo médio
de três anos (total dos títulos), o que causou forte impacto na elevação do estoque da dívida
pública passando a relação dívida/PIB de 52,6% em 2001 para 56,5% em 2002 e a despesa
líquida de juros passou de 8,8% do PIB em 2001 para 14,4% do PIB em 2002, caindo para
8% ao final de 2003, conforme dados da Tabela. O resultado de 2002 foi bastante
influenciado pela elevação da taxa SELIC (efetiva) de 17,89%, em setembro, para 23,03%
ao final do ano e pela forte depreciação cambial de 50% ao longo do ano. A elevação só não
foi maior pelo crescimento real da economia de 1,5%, como também pela elevação do
superávit primário para 4% do PIB10.
TABELA IV
Dívida Líquida do Setor Público - DLSP, PIB, relação Dívida/PIB e Despesas Líquidas de
Juros

Ano

10

Estoque DLSP (1)

PIB (2)

Despesas Líq.

(R$ bi)

(R$ bi)

Dívida/PIB %

Juros

(A)

(B)

(C = A/B )

% PIB

1995

208,46

682,21

30,56

7,55

1996

269,19

808,79

33,28

5,79

1997

308,43

897,95

34,35

5,16

1998

385,87

925,09

41,71

7,94

1999

516,58

1.061,13

48,68

13,76

2000

563,16

1.154,56

48,78

7,93

Banco Central: Séries Temporais.
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2001

660,87

1.255,66

52,63

8,93

2002

881,11

1.587,67

55,50

14,25

2003

913,15

1.570,38

58,15

8,04

Todos os dados são posição em dez
(1) Setor púbilco consolidado (série Bacen nº 4478)
(2) Acumulado dos últimos 12 meses - valorizado pelo IGP-DI centrado no mês (série Bacen nº
4191)
(3) Fluxo acumulado em 12 meses (valorizado) - juros nominais
no conceito de NFSP com desvalorização cambial (série Bacen nº 7234)
fonte: Banco Central (séries temporais)

A elevada carga de pagamento de juros de 14,4% em 2002 tem, como sugerido pelos
dados, uma explicação11 central na forte indexação da dívida pública ao câmbio12 e,
principalmente, a taxa de juros de curto prazo ditada pela política monetária. Ainda, como
exemplo ilustrativo, se relacionarmos o resultado nominal harmonizado do setor público, o
qual exclui o efeito da variação da taxa de câmbio sobre o estoque da dívida mobiliária
interna em reais indexada à taxa de câmbio, com o resultado nominal do setor público,
veremos que essa variação teve impacto significativo na elevação da “rolagem” da dívida
pública, no pagamento de juros e, por fim, no aumento do estoque da dívida.
TABELA V
IMPACTO DA VARIAÇÃO CAMBIAL SOBRE O ESTOQUE DA DÍVIDA INDEXADA AO CÂMBIO - % PIB
CORRENTE (*)

DISCRIMINAÇÃO

1999

2000

2001

2002

I.RESULTADO NOMINAL DO SETOR PÚBLICO

-9,4

-4,4

-5,2

-10,5

PÚBLICO

-5,8

-3,6

-3,6

-4,7

III. IMPACTO

3,6

0,8

1,6

5,8

II. RESULTADO NOMINAL HARMONIZADO DO SETOR

Fonte: Secretaria de Política Econômica – Boletim de Acompanhamento
Fiscal/Setembro de 2003
Elaboração: autor

11

Em que pese o prazo médio ter se mantido relativamente constante não podemos deixar de considerar que esta variável
de gerenciamento teve, também, uma contribuição importante, na medida em que novas colocações de títulos ao longo de
2002 tiveram os seus prazos encurtados e resgatados ao longo do ano, contribuindo para a elevação dos encargos com
juros.
12
Em setembro de 2002 a exposição cambial atingiu o pico de 40,67% do total da dívida interna em títulos.
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Ao longo de 2003 com a reversão das expectativas pessimistas e a convergência da
taxa de inflação às metas fixadas o governo passou a reduzir a taxa SELIC gradativamente
chegando ao final do ano em 16,5%. Também no decorrer do ano a taxa de câmbio, que
chegou ao final de 2002 a R$/US$ 3,5 foi reduzida pelas forças do mercado cambial para
R$/US$ 2,9 ao final do ano. Desse modo, a redução da taxa de juros, a redução das
expectativas inflacionárias e a apreciação cambial contribuíram significativamente para que
a relação dívida/PIB não tivesse um crescimento explosivo. Caso tivéssemos tido um
crescimento do PIB em 2003 um pouco superior a 2%, ao invés de uma queda de 0,2%, a
relação dívida/PIB teria ficado constante. A relativa estabilidade cambial permitiu que a
dívida indexada ao câmbio fosse reduzida de 22,38% em dezembro de 2002 para 10,76%
da DPMFi ao final de 2003.

3. POSIÇÃO FISCAL
Na medida em que as despesas governamentais superam as receitas o setor público
exerce uma pressão sobre os recursos disponíveis na economia mediante endividamento
(despesas maiores que as receitas), elevação de receitas ou uma combinação de ambas.
Os dados relativos às despesas e receitas primárias do Governo Central como
proporção do PIB, Tabela VI, indicam que o setor público vem exercendo uma pressão
crescente, mediante elevação de receitas. Tal elevação serve para dar cobertura à
crescente elevação dos gastos, como também a meta de superávit primário para estabilizar
a relação dívida/PIB, a qual reflete as pressões exercidas no passado que tiveram como
solução o endividamento.
Para medir a pressão do setor público não financeiro sobre os recursos financeiros
totais (públicos e privados), tanto interno como externo, da economia, ou seja, sobre a
poupança, utiliza-se o conceito de Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP).
O conceito NFSP contempla, como setor público, o governo central, os governos
estaduais e municipais, a previdência social, as empresas estatais e as agências
descentralizadas, englobando todo o tipo de gasto: consumo, investimento e rolagem da
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dívida13. Assim, consolidam-se os diversos orçamentos das entidades consideradas como
governo. A partir das necessidades de financiamento de cada uma dessas entidades
públicas, tem-se a NFSP consolidada do setor público. Como o que interessa é a pressão
sobre os recursos financeiros, deduz-se dos orçamentos as amortizações de capital e os
créditos concedidos pelo setor público ao setor privado.
Como o conceito de NFSP é muito suscetível às variações nas taxas de inflação, já
que os custos de rolagem da dívida pública são, em sua maior parte, indexados, são
utilizados de duas formas, a partir da equação (1):
a) NFSP – conceito nominal (NFSPcn), que engloba qualquer demanda de recursos pelo
setor público.
NFSPcn = (G - T) + [i (B/P)+ i* (V/P) B*)

(11)

Onde:
G = total dos gastos públicos não financeiros
T = total da arrecadação não financeira
i = taxa de juros nominal interna
i * = taxa de juros nominal externa
B = estoque da dívida pública interna
P = nível de preços interno
V = taxa de câmbio
B* = estoque da dívida pública externa
b) NFSP – conceito operacional (NFSPco), que deduz as correções monetária e cambial
pagas sobre a dívida pública.
NFSPco = (G - T) + r [(B/P)+ e B*)

(12)

Onde:
r = taxa de juros real
e = taxa de câmbio real

13

No tocante ao investimento público, a sua inclusão na metodologia de cálculo do déficit público tem gerado inúmeras
discussões entre os corpos técnicos dos países emergentes e do FMI, pois esses últimos o consideram como um gasto
improdutivo.
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Além das duas medidas acima, outra bastante utilizada é o de déficit (superávit)
primário visto na seção 1.1, equação (10). A importância desse conceito está no fato de
separar o esforço fiscal do impacto das variações nas taxas de juros que, devido ao
tamanho do estoque acumulado de dívida, prazos de maturidade e indexação, tem grande
influência sobre as necessidades de financiamento do governo. Em suma, o déficit
(superávit) primário mede o esforço fiscal presente.
A tabela VII relaciona os diferentes resultados do setor público nos diferentes
conceitos.
Tabela VI

Resultados do Setor Público - (% PIB)

Ano

Nominal

Operacional

Primário

1997

-6,1

-1,0

1998

-7,8

0,0

1999

-9,2

-3,4

3,2

2000

-4,5

-1,2

3,5

2001

-5,2

-1,4

3,6

2002

-10,5

0,0

4,0

2003

-3,7

0,9

4,2

fonte: Banco Central (séries temporais)

A principal conseqüência da elevação da pressão do setor público, representada na
necessidade do endividamento, na rolagem da dívida pública e, indiretamente, pela
diminuição da renda disponível (elevação de tributos), é, principalmente, a expulsão do setor
privado do sistema de crédito, elevando a taxa de juros e inibindo a produção.
Com relação especificamente aos componentes da demanda agregada, despesas e
receitas governamentais, o quadro abaixo discrimina as origens da pressão governamental
sobre o setor privado.
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% PIB

DISCRIMINAÇÃO

1996

I. RECEITA TOTAL

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

17,9

18,6

20,5

21,7

21,5

22,7

23,9

23,6

12,7

13,5

15,4

16,6

16,4

17,5

18,6

18,3

5,2

5,1

5,1

5,0

5,1

5,2

5,3

5,3

2,9

2,7

3,1

3,6

3,7

3,8

4,2

4,0

III. RECEITA LÍQUIDA TOTAL (I-II)

15,0

15,9

17,4

18,1

17,8

18,8

19,7

19,6

IV. DESPESA TOTAL

15,1

15,8

16,6

15,9

15,9

17,0

17,3

17,1

IV.1. Pessoal e Encargos Sociais

5,2

5,1

5,2

5,1

5,1

5,4

5,4

5,2

IV.2. Benefícios Previdenciários

5,2

5,4

5,9

6,0

6,0

6,3

6,5

7,1

IV.3. Custeio e Capital

4,7

5,3

5,5

4,9

4,8

5,3

5,3

4,8

-0,9

1,0

0,8

2,2

2,0

1,9

2,4

2,5

I.1. Receitas do Tesouro (1)
I.2. Receitas da Previdência Social
II. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E
MUNICÍPIOS

V. RESULTADO PRIMÁRIO GOVERNO
FEDERAL (III - IV)
(1) Receitas administradas e não administradas (inclui
Contribuições)
Fonte: Secretaria do tesouro Nacional – Resultado do Tesouro
Nacional/ vários volumes e Banco Central do Brasil – Séries
Temporais com relação ao item V e PIB (valores correntes)
Elaboração: autor

Como se pode depreender há uma elevação contínua, como percentual do PIB, tanto
das receitas como das despesas. Do lado das receitas, o crescimento mostra muito mais a
necessidade do governo em fazer superávits primários do que a cobertura de despesas com
gastos correntes ou de investimentos. Do lado das despesas, a elevação se dá em função
do engessamento (despesas vinculadas e transferências constitucionais a Estados e
Municípios), o que gerou a criação do Fundo Social de Emergência no início do governo
FHC e a Desvinculação da Receita da União (DRU), bem como a criação de inúmeras
contribuições (que não partilham recursos da União com Estados e Municípios), e
obrigatoriedade de algumas despesas (benefícios previdenciários, pessoal, saúde, etc.), a
despeito do esforço de contenção das demais despesas (discricionárias).
A qualidade e a eficiência alocativa do gasto público tem sido prejudicada nos últimos
anos por esse engessamento de algumas despesas. Segundo a SOF (2003) o crescimento
das despesas de caráter legal e obrigatório em conjunto com o excessivo grau de vinculação
de receitas tem levado a uma redução da margem que possuem os gestores públicos para a
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tomada de decisões sobre a alocação de recursos orçamentários, impedindo o atendimento
de outras demandas importantes da sociedade.
Ainda segundo esse estudo, os recursos da União de livre alocação, em 1987,
representavam 55,5% do total das receitas do Tesouro e em 2003 a previsão era que a
participação chegasse a 19,7%. No tocante à despesa, em 2003, quase 80% era de
natureza obrigatória (legal ou constitucional).
Associada a questão da vinculação da receita e despesa há um outro componente
que dificulta a consolidação do ajuste fiscal em curso e reforça o efeito “crowding out”
(expulsão do crédito ao setor privado), qual seja, a dificuldade de um ajuste fiscal
permanente mediante uma mudança efetiva da posição fiscal do governo, a qual passa por
reduções mais significativas na despesa e mais suaves na receita de modo a não
comprometer o processo de estabilidade da relação dívida/PIB.
Muito se tem dito da necessidade de redução do superávit primário como forma de o
governo elevar as despesas, principalmente de investimento, como forma de dinamizar a
economia. Talvez uma forma de o governo implementar isso sem alterar o nível do superávit
primário ou da despesa, ou até mesmo reduzindo essa, seria ter mais flexibilidade na
alocação dos recursos orçamentários de forma que os gestores públicos pudessem ter uma
maior discricionariedade na aplicação desses recursos.
De certa forma, a ausência de um ajuste permanente14 na posição fiscal do governo
cria, de um lado, expectativas de elevação da carga tributária, e, de outro, a queda no
consumo privado face à expectativa de redução da renda disponível.
Sob esse prisma, a sinalização de que a redução do superávit primário terá como
contrapartida a redução das receitas primárias e, portanto, de impostos e não o aumento de
despesas induz a criação de expectativas favoráveis de elevação do consumo e do
investimento privado.

14

Os efeitos da Reforma da Previdência foram nulos pois o “esqueleto” da revisão das aposentadorias do Instituto Nacional
da Seguridade Social – INSS irá consumir por mês (fluxo) o equivalente à economia pretendida com a reforma.Além desse
fluxo há um passivo (estoque) da ordem de R$ 13 bilhões, conforme reportagem do Correio Braziliense (7/03/2004, pg.
14).
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4. CONCLUSÃO
O pressuposto da sustentabilidade fiscal da dívida pública é a manutenção do
superávit primário, cujo montante necessário deverá ser tanto maior quanto maior for a
diferença entre as taxas de juros e de crescimento reais da economia ponderadas pela
razão dívida/PIB. Sob este aspecto, a política monetária ganha relevo na medida em que
mais de 60% da dívida mobiliária federal interna está atrelada à SELIC, pois afeta a relação
dívida/PIB na suas duas vertentes: a taxa de juros real e o crescimento real da economia.
Assim, a manutenção da excessiva política monetária restritiva por parte do CMN, e não do
Banco Central como alguns acreditam, por causa da ambiciosa meta de inflação de país de
1º Mundo, impede que o esforço fiscal resulte em redução da relação dívida/PIB. Em suma,
dada a elevada indexação da dívida pública, para que a relação dívida/PIB seja reduzida é
mais eficaz uma política monetária menos restritiva do que uma elevação do superávit
primário (política fiscal restritiva).
Ainda com relação a essa vertente do ajuste fiscal em curso é importante ressaltar as
características ligadas á gestão da dívida pública, quais sejam: o prazo de maturidade e a
sua estrutura de indexação, os quais contribuem para elevar os custos de rolagem da dívida.
Tais elementos influenciam o crescimento do seu montante (estoque) como tem importantes
impactos no orçamento, ao contribuir para melhorar (dificultar) a gestão do caixa do Tesouro
e, conseqüentemente, diminuir (aumentar) a pressão por ajustes fiscais no âmbito do
orçamento. Sob este aspecto é que a elevação dos prazos médios da dívida e o aumento da
participação dos títulos prefixados tornam-se importante para acelerar o processo de
redução da relação dívida/PIB, na hipótese de manutenção do superávit primário nos
mesmos níveis anteriores, ou de redução da pressão fiscal, na hipótese de redução do
superávit primário, na condição (ambas) de uma trajetória declinante da curva de juros.
A outra vertente, a posição fiscal, indica que o setor público vem exercendo uma
pressão crescente sobre os recursos disponíveis da economia, principalmente mediante a
redução da renda disponível e na necessidade de rolagem da dívida pública. Tal pressão
repercute não somente na sua posição e sustentabilidade fiscal, como também no processo
de “deslocamento” (crowding out) do setor privado por intermédio da queda no consumo e
investimento.
Esta última, aparentemente de natureza menos complexa envolve, na verdade, uma
questão mais ampla onde se rediscuta o nível e perfil da despesa pública, a política tributária
23

e as vinculações das receitas e despesas no âmbito do orçamento, ou seja, um processo de
ajuste fiscal permanente.
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