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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar os limites e a sustentabilidade do endividamento
público brasileiro. Para tanto, utilizamos uma abordagem nova, desenvolvida por Mendoza &
Oviedo (2004). Esta nova abordagem tem como principal atrativo o fato de ser forward-
looking, ao contrário de todas aquelas desenvolvidas a partir do teste pioneiro de
sustentabilidade de Hamilton & Flavin (1986), que consistiam basicamente em testar nos
dados observados a validade da Restrição Orçamentária Intertemporal do governo. Os
resultados encontrados aplicando-se essa nova abordagem apontaram que o limite de
endividamento do setor público consolidado não-financeiro brasileiro, considerando a
evolução recente da economia e os prognósticos macroeconômicos para os próximos cinco
anos, é de cerca de 37% do PIB - contra uma relação entre a dívida e o PIB que atualmente
ronda os 50%. Tendo por base esse limite e a evolução esperada para a dívida, chega-se à
conclusão de que o endividamento público brasileiro é insustentável.
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ABSTRACT

The purpose of the present study is to analyze the limits and the sustainability of Brazilian
public indebtedness. For that purpose, we used a new approach developed by Mendoza &
Oviedo (2004). This new approach has the great appeal of being a forward-looking one, in
contrast to those developed early, initiated with the paper of Hamilton & Flavin (1986),
which consisted in testing the validity of Intertemporal Budget Constraint of the govemment
in observed data. The results found pointed that the limit of Brazilian non-financial public
sector indebtedness, considering the recent developments of the economy and the
macroeconomic prognostics for the next five years, is around 37% of the GDP - the current
debt-to-GDP ratio is around 50%. Based in this limit and in the expected path of the debt, we
conclude that Brazilian public indebtedness is unsustainable.
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INTRODUÇÃO

Por muito tempo no Brasil a questão das finanças públicas foi relegada ao segundo plano (ou

mesmo a planos inferiores). Quando falamos ‘por muito tempo’, estamos falando não de anos,

(1999), na qual um dos autores supracitados perguntou a um ex-alto funcionário do Banco

Central brasileiro como as autoridades operavam a política fiscal até o início dos anos 80; a

resposta foi tragicômica: “Usando o faro”. Os indicadores mais básicos, como os de

endividamento e de necessidades de financiamento do setor público só começaram a ser

produzidos a partir de meados de década de 80, no âmbito do acordo com o Fundo Monetário

Internacional fechado após a crise da dívida externa, em 1982.

Hoje dispomos de diversos indicadores sobre a situação das finanças públicas brasileiras,

indicadores estes com boa qualidade e apurados com relativa rapidez, permitindo um correto

acompanhamento da evolução das contas públicas. O que se observa, com base nessas

informações, é que o endividamento público brasileiro mostrou expansão bastante expressiva

entre 1994 e 2003 (de cerca de 30% do PIB para cerca de 57%), e mais recentemente, vem se

relação entre a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) e o PIB se encontra em tomo de

questão emerge: o endividamento público brasileiro pode ser considerado sustentável ou não?

É justamente esta pergunta que procuraremos responder com nosso trabalho, usando para isso

que, caso a dívida pública brasileira se mostre insustentável, isso pode se refletir, dentre

outras coisas, na percepção de risco dos agentes, o que, por sua vez, se traduziría em taxas de

uma abordagem inédita para o caso brasileiro. A importância desta resposta reside no fato de

reduzindo, ainda que de maneira bastante lenta. Os números mais atualizados apontam que a

mas de décadas. É elucidativo disso, por exemplo, uma citação feita em Giambiagi & Além

52%. Com base nesse breve histórico das finanças públicas nacionais, naturalmente uma
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juros reais mais elevadas cobradas sobre os títulos públicos. Juros reais mais elevados, além

de onerarem ainda mais o serviço da dívida (criando um círculo vicioso), também acabam

Formação Bruta de Capital Fixo - cuja evolução passada e futura determina o potencial de

expansão não inflacionária da economia.

O trabalho que se segue está organizado da seguinte maneira. No primeiro capítulo,

apresentamos os primeiros testes de sustentabilidade do endividamento público, baseados na

Restrição Orçamentária Intertemporal (ROI) do governo, bem como suas aplicações aos casos

dos Estados Unidos (onde surgiram tais testes) e do Brasil. No segundo capítulo introduzimos

a nova abordagem de testes de sustentabilidade proposta por Mendoza & Oviedo (2004), que

resultados da aplicação da

abordagem de Mendoza & Oviedo ao caso brasileiro, mas não sem antes discutir em detalhe o

escopo temporal de nossa análise bem como os dados utilizados. Por fim, no quarto e último

capítulo, tecemos as considerações finais sobre nosso trabalho, fazendo sugestões de política

econômica a partir dos resultados encontrados, deixando claras as limitações do exercício

realizado e apresentando algumas linhas para futuro desenvolvimento.

busca superar o principal problema dos testes baseados na ROI, que é o fato de eles serem

comprometendo o crescimento econômico, principalmente por conta do impacto sobre a

backward-looking. No terceiro capítulo apresentamos os
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TESTES DE SUSTENTABILIDADE DA DÍVIDA PÚBLICA BASEADOS NA1

RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTERTEMPORAL DO GOVERNO

Nos anos que se seguiram ao primeiro choque do petróleo (1973), as principais economias do

mundo passaram a experimentar uma situação inédita até então: estagnação do crescimento

governo do presidente

Jimmy Carter (1977-1981), na tentativa de lutar contra a elevação vertiginosa da taxa de

desemprego, tomou uma série de medidas dentre as quais se destacou o afrouxamento da

política fiscal, que acabou revertendo a situação relativamente confortável das contas públicas

norte-americanas que vinha sendo observada do final da Segunda Guerra Mundial (1939-

1945) até meados da década de 70. No governo seguinte, de Ronald Reagan (1981-1989), a

situação fiscal da maior economia do mundo se deteriorou ainda mais, com a forte expansão

dos gastos militares e a implantação de um programa agressivo de cortes de impostos. Assim,

entre 1974 e 1989, as necessidades de financiamento (no conceito nominal) da dívida pública

federal norte-americana alcançaram, em média, cerca de 4% do PIB - contra uma média

inferior a 1% entre 1953 e 1973 -, com os déficits se aprofundando na primeira metade dos

1989, o crescimento médio anual do PIB dos Estados Unidos foi de 3%, ou seja, houve

expansão considerável da relação entre a dívida e o produto neste período.

Esta deterioração fiscal começou a suscitar dúvidas entre diversos economistas, do mercado e

acadêmicos, com relação à capacidade do governo norte-americano conseguir sustentar tal

situação nos anos vindouros. Com efeito, passaram a surgir diversos trabalhos acadêmicos

anos 80 (cerca de 4,5% do PIB na média de 1980 a 1985). Convém lembrar que, entre 1974 e

nos meios acadêmicos como estagflação. Nos Estados Unidos, o

econômico concomitante à aceleração das taxas de inflação — o que passou a ser conhecido
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buscando analisar a questão da sustentabilidade do endividamento público1. Um dos trabalhos

importantes que surgiram neste ínterim foi o agora clássico Some Unpleasant Monetarist

Arithmetic, de Sargent & Wallace (1981). Os autores demonstraram, utilizando um modelo

teórico, que déficits persistentes e crescentes do governo poderíam suscitar dúvidas dos

detentores de títulos públicos com relação à capacidade de financiamento do governo,

aumentando as chances de que este se utilizasse da senhoriagem para fechar suas contas. Isso,

por sua vez, podería levar a inflação para acima do esperado pelos agentes, corroendo o valor

real dos títulos pré-fixados e implicando perda de capital para seus detentores. Os agentes,

racionais, antecipariam isso, e a inflação já se elevaria de imediato, mesmo sem nenhuma

alteração corrente na base monetária.

Outro trabalho importante surgido nesta época foi o de McCallum (1984), que mostrava,

também do ponto de vista de um modelo teórico, que déficits poderíam ser sustentados

persistentemente pelos governos sem causar inflação (financiados pela emissão de títulos)

desde que se observasse o conceito correto de déficit. Isto é, os governos poderíam incorrer

persistentemente em déficits nominais; mas isso não era verdade quando se olhava para o

conceito de déficit primário (isto é, exclusive despesas financeiras, como, por exemplo, o

pagamento de juros da dívida). No entanto, assim como o de Sargent & Wallace, o trabalho de

McCallum se restringia apenas ao aspecto teórico, sem arriscar algum tipo de teste empírico.

O pioneirismo dos testes empíricos de sustentabilidade do endividamento público pode ser

atribuído ao trabalho de Hamilton & Flavin, de 1986. Os autores partiram do princípio de que,

assim como os agentes econômicos estão sujeitos a uma restrição orçamentária intertemporal,

1 Uma definição mais precisa do conceito de sustentabilidade será apresentada mais adiante.
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o governo também está. Portanto, para testar a sustentabilidade da dívida pública, o que

deveria ser testado é se o governo obedece esta restrição.

A restrição orçamentária intertemporal do governo1.1

A restrição orçamentária do governo considerando um horizonte de tempo de dois períodos

discretos e consecutivos é dada pela seguinte equação em diferenças:

(D+ G,-T,-ÁM,

onde B, é o valor nominal do estoque da dívida pública em mercado em t, í, é a taxa de juros

nominal incidente sobre a dívida pública em t, G, são os gastos nominais correntes do

governo em bens e serviços (exclusive despesas financeiras, como pagamento de juros sobre a

dívida) em t, Tt é a arrecadação nominal corrente do governo de impostos, contribuições e

preços da economia em t, Pt, tem-se a restrição orçamentária em termos reais:

(2)II
P.

AM,
P,

^_ =

P. P,

2 A receita com senhoriagem não deixa de ser uma receita tributária, cuja base de incidência é o estoque de
moeda em poder do público e a alíquota é a taxa de inflação.

é a receita nominal corrente do governo com aoutras receitas em t e = Mt — Mt_}

' P.

emissão de moeda (senhoriagem) em t 2. Dividindo-se a equação (1) pelo nível geral de
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e rearranjando a

equação, chega-se à equação (3):

(3)

Denominando-se P,/Pt como (1 + n,), onde nt 6 a taxa de inflação entre os períodos t e

t — 1, a equação (3) se toma:

(4)

onde (1 +1, - ) é aproximadamente igual a (1 + i, )/(l + nt) e (z, - n, ) nada mais é do que a

taxa de juros real, que será denominada daqui em diante como pt. Além de expressar as

variáveis em termos reais, também é importante expressá-las em termos do produto real (yj,

por 7, resulta na equação (5):

(5)= (1+A)*

Multiplicando-se os termos com subscrito r-1 por Yt_jYt

como (!+//,), onde é a taxa de crescimento real do produto entre os períodos t e t -1,

tem-se a equação (6):

M,
P.

P.
P±
P,

P^
P.

Il
P,

L.
p.

M,
P.Y.

M
P.

B,x T,
P.Y.

B,
P,

P.Y,

P.

B,
P.Yt

uma vez que o produto apresenta variação ao longo do tempo3. Assim, a equação (4) dividida

3 Se o produto mostra variação temporal, é importante expressar a ROI em termos do produto real porque alguns
de seus componentes guardam relação com a variação do produto, como é o caso das receitas do governo e da
base monetária.

1___  
(1 + ^r) Pt-xYt

1__  M
(l+*,)‘7

Multiplicando-se os termos que aparecem com subscrito t -1 por Pt_x /Pt_x

, e denominando-se YjYt_x

B, B,
— = (l + i, -?r,)—'
P, P< p,

■ jÉLl
P
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(6)= (l + p,-//,)•

onde (1 + p, -//,) é aproximadamente igual a (l + p,)/(l + //f) e (p, -//,) é a taxa de juros

real ajustada pelo crescimento real da economia, que será denominada como 6t. Além disso,

(1 + nt + ) é aproximadamente igual a (1 + n, )/(l + p.t). Denominando-se as variáveis reais

reescrita como:

(7)

Definindo-se rt como o total de receitas do governo (tributos mais senhoriagem), chega-se à

equação (8):

(8)b, = (l + ^)fe,_, +g, — rt

Iterando recursivamente para frente a equação (8), chega-se à Restrição Orçamentária

Intertemporal do governo (ROI, daqui em diante):

(9)+Sea,í+í)"1 •(«
J=O

T,
P.Y,

s

onde Q(t,t + s) =
*=0

P.Y,
B.

P,Y.

t+t ^t+s)■ bt+r+i

g,-l
p,-^

1----------------m,
(1 + ^,+A)

b, = \únQ(t,t + T)
T-x»

M, 1 M,_x
P,Yt (I + ^+a)'^.,

b, =(l + 0») bt-i + g.-t, ~mt ~

e em proporção do produto pelas respectivas letras minúsculas, a equação (6) pode ser
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Conforme demonstrado por Rogoff & Obstfeld (1996), dentre outros autores, para evitar que

o governo se financie via esquemas Ponzi, isto é, role etemamente tanto o principal como o

serviço da sua dívida emitindo nova dívida4, deve-se impor na ROI uma restrição de No Ponzi

Game (NPG, daqui em diante). A condição de NPG implica a satisfação da seguinte condição

de transversalidade:

(10)= 0

Impondo a condição de NPG (equação [10]) na ROI (equação [9]), chegamos à restrição

orçamentária de valor presente do governo (ou Present Value Budget Constraint, PVBC, em

inglês):

(11)

Ou seja: a PVBC estabelece que a dívida pública corrente em mercado é igual ao somatório

dos fluxos futuros descontados de resultados primários do govemo.

Neste ponto, antes de prosseguir com a revisão bibliográfica dos testes empíricos de

sustentabilidade do endividamento público, é prudente fazer uma breve digressão sobre o que

significa dizer que a dívida é ou não é sustentável, haja visto que existe uma série de

4 Charles Ponzi era um comerciante italiano que no começo do século inventou o esquema que atualmente leva o
seu nome, também sendo conhecido como esquema de pirâmide. Tal esquema se inicia com a promessa de
retornos extraordinários, em um curto espaço de tempo, sobre o capital inicialmente aplicado. Para poder pagar
altas taxas de retomo, o esquema depende da entrada de capital de novos investidores, que é utilizado para pagar
os juros aos aplicadores mais antigos. O esquema desmorona quando a entrada de dinheiro novo não é suficiente
para pagar os juros e o principal aos investidores que já estavam dentro do esquema.

t+s ^3 )

limeíM + T) 1 bf+r+1
T —>°°
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conceitos relacionados (dentre os quais, o próprio conceito de sustentabilidade) que são

utilizados na discussão acerca da dinâmica da dívida pública.

1.2 Solvência, liqüidez, sustentabilidade e vulnerabilidade

Um primeiro conceito relacionado à discussão da dinâmica da dívida pública é o de solvência.

Seguindo a definição dada em IMF (2002), uma entidade qualquer é dita solvente se o valor

presente descontado de seus gastos primários (isto é, exclusive encargos financeiros)

correntes e futuros não (grifo nosso) é maior que o valor presente descontado de sua renda

corrente e futura, líquida de qualquer endividamento inicial. Ou seja, na análise da dívida

pública, a condição de solvência exige a satisfação da PVBC, dada pela equação (11).

IMF (2002),

uma entidade é dita líquida se seus ativos líquidos e o financiamento disponibilizado pelo

mercado são suficientes para honrar o pagamento e/ou

amortizações de suas dívidas.

Conforme ressaltado em IMF (2002), a distinção entre os conceitos de solvência e liqüidez

algumas vezes pode se tomar difícil, já que uma situação de iliqüidez pode ter como

consequência a elevação do custo de financiamento da dívida (isto é, elevação das taxas de

juros) - em um caso limite no qual nenhum financiamento esteja disponível, a taxa de juros

marginal pode se tomar infinita - o que eventualmente traz à tona a questão da (in)solvência

da entidade, principalmente se essa situação persistir por um tempo prolongado.

Outro conceito é o de liqüidez. Ainda seguindo as definições apresentadas em

a rolagem do serviço e das
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O terceiro conceito é o de sustentabilidade. A posição de endividamento de uma entidade é

dita sustentável se ela satisfaz a condição de solvência sem que sejam necessárias maiores

correções em suas receitas e/ou gastos dados os custos de financiamento que ela encara no

mercado. Portanto, o conceito de sustentabilidade engloba conjuntamente os conceitos de

solvência e liqüidez, sem fazer uma delimitação clara entre eles.

Por fim, o conceito de vulnerabilidade é simplesmente o risco de que as condições de

solvência e/ou liqüidez sejam violadas e a entidade devedora entre em crise.

Revisão bibliográfica dos testes de sustentabilidade para os Estados Unidos1.3

Hamilton & Flavin (1986) realizaram dois tipos de testes para verificar a sustentabilidade do

endividamento público norte-americano no período 1960-19845. O primeiro consistia em

testar, utilizando testes de raiz unitária, a hipótese de estacionariedade tanto da dívida como

dos déficits (exclusive juros). Segundo os autores, a estacionariedade de ambas as séries seria

compatível com a asserção de que os detentores de títulos públicos racionalmente esperariam

a satisfação da restrição orçamentária de valor presente (PVBC). O teste Augmented Dickey-

Fuller (ADF) aplicado em ambas as séries rejeitou a hipótese nula de raiz unitária, dando

suporte à hipótese de sustentabilidade da dívida pública dos Estados Unidos. O outro teste

proposto visava testar a condição de NPG propriamente dita. Os autores utilizaram-se do

arcabouço de teste de bolhas especulativas desenvolvido por Flood & Garber (1980), uma vez

que tais testes eram matematicamente equivalentes à hipótese que eles queriam testar. O teste

5 As versões da ROI, da NPG e da PVBC adotadas no trabalho de Hamilton & Flavin utilizavam as variáveis
apenas em termos reais, sem considerar o crescimento do PIB. Certamente esta é uma importante falha na análise
conduzida pelos autores, uma vez que as economias apresentam variação de produto.
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mostrou que não se podería rejeitar a hipótese de cumprimento da NPG, também dando

suporte à sustentabilidade da dívida.

Muitos outros trabalhos se seguiram ao de Hamilton & Flavin, também tentando inferir a

sustentabilidade a partir da observação da NPG e/ou da PVBC, introduzindo algumas

mudanças e aperfeiçoamentos em relação ao teste pioneiro. Grosso modo, a maior parte deles

utilizou testes de estacionariedade (raiz unitária) e/ou cointegração aplicados às séries do

resultado primário e da dívida pública para checar a sustentabilidade.

Trehan & Walsh (1988) utilizaram uma amostra de dados maior do que a de Hamilton &

Flavin, compreendendo o período de 1890 a 1986, e mostraram que, sob a hipótese de taxa de

juros real constante, o teste de sustentabilidade da dívida podería ser feito de duas maneiras: i)

testando se a primeira diferença da dívida é estacionária (ou seja, se o déficit nominal é

estacionário)6; e/ou ii) testando a cointegração entre receitas e despesas do governo (exclusive

pagamento de juros). Os testes de raiz unitária e de cointegração apontaram para conclusões

diferentes acerca da sustentabilidade da dívida pública dos Estados Unidos, e os autores

baixo poder dos testes ou à possibilidade de não

estacionariedade da taxa de juros real.

Wilcox (1989) estendeu o trabalho de Hamilton & Flavin ao permitir taxas de juros real não

constantes e a possibilidade de violações estocásticas da ROI e encontrou evidência de

insustentabilidade do endividamento público norte-americano.

Hakkio & Rush (1991), com base no trabalho de Trehan & Walsh (1988), mostraram que a

hipótese de taxa de juros real constante não é necessária para a aplicação dos dois testes

6 Na verdade a variação da posição de endividamento público nem sempre é igual ao déficit nominal, devido aos
chamados ajustes patrimoniais (dentre os quais se destacam, por exemplo, a assunção de passivos contigentes).

atribuíram tal feito devido ao
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propostos pelos referidos autores, bastando que ela seja estacionária. Ao contrário de Trehan

& Walsh (1988), os autores utilizaram dados trimestrais de 1950 até 1988 e chamaram a

atenção para que a análise de sustentabilidade fosse realizada em sub-amostras, devido à

possibilidade da existência de quebras estruturais. Deste modo, Hakkio & Rush encontraram

evidência de insustentabilidade da dívida pública dos Estados Unidos no período que abrange

1975 a 1988.

Tanner & Liu (1994) replicaram os testes realizados por Hakkio & Rush (1991), mas

permitindo explicitamente a presença de quebras estruturais no teste de cointegração, ao invés

de fazer os testes em sub-amostras. A conclusão deles é que a dívida pública norte-americana

se mostrou sustentável entre 1950 e 1989.

Em suma, os trabalhos realizados tentando inferir a sustentabilidade do endividamento

público dos Estados Unidos mostraram resultados contrastantes, embora a maioria tenha

apontado para a evidência de sustentabilidade da dívida nos diversos períodos analisados.

1.4 A crítica de Bohn

Entretanto, tal classe de testes possui uma série de problemas. Em primeiro lugar, são testes

baseados em condições assintóticas. Assim, por exemplo, não se pode afirmar que um país

desobedecendo a PVBC. Isto porque, em um futuro qualquer, nada impede que esse mesmo

governo obtenha superávits primários consideráveis e por tempo suficiente para garantir a

que esteja incorrendo em déficits primários expressivos nos últimos anos esteja
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validade da PVBC e, portanto, a sustentabilidade de sua dívida. Esta constatação toma as

conclusões dos testes questionáveis.

Ademais, todos os testes supracitados foram desenvolvidos com base em um arcabouço

teórico de um ambiente determinista, geralmente confiando na sustentação da hipótese de que

as economias dos diversos países são dinamicamente eficientes (o que implica, em um mundo

determinista, que a taxa de juros real livre de risco da economia seja sempre maior do que a

taxa real de crescimento do produto). Embora no que toque à questão da eficiência dinâmica

exista trabalhos empíricos suportando a sua verificação nos países (ver, por exemplo, Abel et

alli [1989]), Bohn (1995) chamou a atenção para o ponto de que políticas fiscais que são

sustentáveis em um certo mundo podem não o ser quando se introduz incerteza na análise.

Assim, o aparato teórico desenvolvido anteriormente precisa ser modificado em dois aspectos.

informações disponíveis em r, nas equações (9), (10) e (11). Além disso, Bohn (1995)

demonstrou que em um mundo estocástico (com incerteza) o fator de desconto Q(t,t + s') em

(9) não depende da taxa de juros, e sim da taxa marginal de preferência entre consumo futuro

e consumo presente do agente representativo. Assim, as equações (9), (10) e (11) se tomam,

respectivamente:

(12)

(13)= 0

V=O

b, = \imE.{ BT+X ■
' T-m '

lim£,fz?r+1 •
T :^>

u\c,)

■ fy+T+i

U (Ct+T+1)

u\C,)

U (Ct+T+0

u\C,)

Primeiro, deve-se incorporar o operador esperança Et, condicional ao conjunto de

’ (8 t+t ~ rl+s)

/

' ^t+T+l

7
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(14)

onde é o fator de desconto do futuro do consumidor representativo tal que 0 < /? < 1, u(-)é

a função de utilidade do consumidor representativo que satisfaz todas as condições usuais7 de

e

— rf+J) variam de acordo com diferentes estados da natureza (ou seja: possuem uma

função de distribuição de probabilidades).

Logo, a utilização da taxa de desconto correta permite testar a sustentabilidade do

endividamento público mesmo com a ocorrência de distintos estados da natureza, sejam

“maus resultados” (quando a economia cresce pouco ou mesmo registra retração ao passo que

os juros se elevam, situando-se acima da taxa de crescimento do produto), sejam “bons

resultados” (a economia cresce bastante, a taxas acima da taxa de juros). Portanto, os testes

propostos até então, sustentados em hipóteses advindas de um aparato teórico determinista e

sem incerteza, podiam levar a conclusões equivocadas.

Contudo, na prática, testar empiricamente a sustentabilidade tomou-se tarefa complicada,

dada a dificuldade de se conhecer e estimar tanto as distribuições de probabilidades da dívida

conjunto de políticas definidas no presente, no contexto de racionalidade dos agentes), bem

como os parâmetros da função utilidade (e mesmo a especificação da referida função) e a taxa

de impaciência do consumidor representativo.

(§ r+s

e dos componentes do resultado primário no futuro (que podem se alterar dependendo do

modo que u'( )é a utilidade marginal, Ct+S 6 o consumo agregado em t + s e Cí+J, bl+s

1 Basicamente, que a função de utilidade seja quasicôncava.

\
’ (.8 t+S ^t+S )

7u'(C,)
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Ahmed & Rogers (1995), à luz da crítica de Bohn (1995), mostraram que os testes de

cointegração ainda permaneciam apropriados para se testar a sustentabilidade, sob certas

condições: i) as expectativas são racionais; ii) a utilidade marginal do consumo segue um

random walk (passeio aleatório), o que é uma implicação da hipótese da renda permanente

futuro e consumo presente do agente representativo e o vetor de variáveis contendo os gastos

e as receitas do governo é invariante no tempo. Usando amostras bastante extensas (de 1792 a

1994, no caso dos Estados Unidos, e de 1692 a 1992, para o Reino Unido), os autores

encontraram evidência de que a PVBC foi satifeita e, portanto, a dívida pública destes países

podería ser denominada como sustentável.

testar a

sustentabilidade do endividamento público. O teste consiste na estimação da seguinte

regressão:

dt = <f>bl+aZt+£l =(f)bt (15)t

onde dt é o resultado primário do governo no período t tal que dt = gt — rt, Z, é um vetor

de variáveis de controle que também determinam o resultado primário (como, por exemplo, o

hiato do produto e gastos e/ou receitas atípicas do governo), £, é um termo de erro, <fr e a

são parâmetros a serem estimados e = a-Zl+£l.

dos consumidores8; e iii) a covariância entre a taxa marginal de preferência entre consumo

8 Na verdade, conforme assinalado por ROGOFF & OBSTFELD (1996), sob a hipótese da renda permanente, o
consumo (e a utilidade marginal do mesmo) segue um martingale, significando que o valor esperado do
consumo no próximo período é igual ao consumo no período corrente condicional em toda (grifo do autor)
informação disponível e não apenas no histórico apenas do consumo. HALL (1978) encontrou evidência de que
o consumo per capita dos Estados Unidos de fato seguia um random walk (passeio aleatório) aproximado.
Contudo, os preços das ações no mercado bursátil diminuíam significativamente o erro de previsão do consumo
futuro em relação a previsões feitas a partir somente do consumo passado.

Bohn (1998) propõe uma forma alternativa, relativamente simples, para se
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Caso as séries da relação entre a dívida pública e o produto e o resultado primário e o produto

equação (15) se transforma em um teste de cointegração, sem a necessidade de se modelar

explicitamente. Mas se bt e dt não possuírem raízes unitárias, a regressão dada pela equação

(15) não pode omitir as variáveis de controle dadas pelo vetor Z,, pois então poderá surgir o

problema de inconsistência das estimativas dos parâmetros (pelo fato de se violar a hipótese

de identificação sob a presença de regressores estocásticos, isto é, a existência de correlação

entre a variável explicativa bt e os termos contidos em ).

O argumento de Bohn é que a equação (15) é uma aproximação de uma regra fiscal (ou

acréscimos na dívida pública, então esta pode ser vista como sustentável, mesmo em um

mundo incerto. Isto porque, caso </> seja positivo, isto significa que o governo toma medidas

de ajustamento (seja reduzindo gastos não financeiros ou elevando a arrecadação) sempre que

necessário, em resposta à acumulação de dívida.

Aplicando este teste ao caso norte-americano em seis amostras diferentes de dados (1916-

1995, 1916-1995 exclusive o período das duas grandes guerras mundiais, 1916-1983, 1920-

1983 exclusive o período das duas grandes guerras mundiais, 1948-1995 e 1960-1984), Bohn

encontrou coeficientes <f> positivos e significativos em todas as regressões realizadas. Isto,

segundo o autor, seria uma forte evidência da sustentabilidade do endividamento público

norte-americano.

na ordem) sejam não estacionárias ao passo que seja estacionária, a estimação da

função de reação) do governo e que, caso o resultado primário responda positivamente a

(b, e d,,
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teste que pode ser descrito como uma combinação do

apresentada pelo teste de Bohn (1998). O teste consiste na verificação da existência de uma

relação de multicointegração9 entre as receitas, as despesas (exclusive juros) e a dívida do

governo. No âmbito da multicointegração, a função de reação do govemo responde não

somente às mudanças das condições econômicas na formulação de sua política fiscal, mas

também às taxas de mudança - ou seja, o govemo observa conjuntamente a primeira e a

segunda derivadas. Este procedimento aprofunda a relação de equilíbrio do sistema, de modo

que tanto os níveis das variáveis como suas variações estão intimamente interconectadas,

estabelecendo relações de equilíbrio de fluxo e de estoque no longo prazo.

Nos termos do teste de sustentabilidade da dívida pública, deve-se testar duas cointegrações

para caracterizar a multicointegração. Em primeiro lugar, testa-se a existência de cointegração

entre os fluxos de receitas e gastos (exclusive juros) do govemo, isto é, a existência de uma

relação de longo prazo entre as rubricas das contas públicas - em linha com os testes

propostos por Trehan & Walsh (1988), Hakkio & Rush (1991) e Ahmed & Rogers (1995). Em

segundo lugar, testa-se a existência de cointegração entre gastos (ou receitas) e a dívida. Esta

segunda cointegração pode ser racionalizada no fato de que quando as receitas e/ou os gastos

desviam consideravelmente do equilíbrio de longo prazo, implicando défícits e acumulação de

dívida, uma outra força no sistema age de modo a garantir correções nas trajetórias de gastos

e/ou receitas do govemo.

Aplicando tal teste em um conjunto de vários países, e considerando amostras que, em geral,

compreendiam o período 1970-1998, Leachman et alli encontraram que Finlândia, Noruega,

Leachman et alli (2005) propõem um

teste de Ahmed & Rogers (1995) com a idéia de regra fiscal (ou função de reação)

9 O conceito de multicointegração foi primeiramente apresentado por GRANGER & LEE (1989).
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Reino Unido e Suíça mostraram comportamento de suas variáveis fiscais compatíveis com a

sustentabilidade de suas dívidas públicas. Isso não se verificou no caso dos seguintes países:

performance fiscal e realizaram uma regressão usando um modelo Logit com variáveis

explicativas institucionais, retiradas de outros trabalhos. A regressão feita sugeriu que

reformas institucionais no sentido de tomá-las mais fortes, mais hierárquicas e mais

transparentes são fatores que ajudam a mitigar as pressões pela adoção de políticas fiscais

insustentáveis.

Aplicação dos testes de sustentabilidade baseados na ROI para o caso brasileiro1.5

O primeiro teste de sustentabilidade da dívida pública brasileira baseado na restrição

orçamentária intertemporal foi realizado por Pastore (1995). Em seu trabalho, o autor

procurou testar a hipótese de inflação fiscal, teoria esta com origem nos argumentos de

Sargent & Wallace (1981). De acordo com o trabalho destes últimos autores, existem duas

fases para se explicar uma inflação fiscal. Na primeira fase - chamada de fase de transição - a

autoridade monetária resistiría às pressões para monetizar os déficits, o que, com déficits

primários persistentes e a taxa de juros real maior do que a taxa de crescimento econômico

geraria um crescimento não sustentável da dívida pública (como proporção do produto).

Nesse contexto, os agentes, racionais, começariam a perceber que o governo não respeita sua

restrição orçamentária intertemporal e passariam a esperar que a oferta monetária se

expandisse no futuro de modo a “fechar” as contas públicas. Este comportamento dos agentes

Estados Unidos. Os autores, então, a partir de diversos critérios (entre os quais se incluíam os

Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Grécia, Itália, Holanda, Portugal, Espanha, Suécia e

resultados dos testes de multicointegração), ranquearam os países de acordo com a sua
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levaria a uma elevação da inflação já no momento corrente, sem que a oferta de moeda se

elevasse de fato no presente. Inicia-se então a segunda fase - a chamada fase final - na qual a

dívida pública voltaria se caracterizar como sustentável, mas não devido a esforços fiscais, e

sim porque a política monetária tomar-se-ia endógena (isto é, voltada primordialmente para o

financiamento do setor público). Nas palavras de Pastore, “o abandono do objetivo de

estabilizar o nível geral de preços permitiría gerar a senhoriagem necessária para financiar os

déficits”.

Para checar a validade de tal teoria, Pastore testou a sustentabilidade da dívida pública interna

(em Cruzeiros constantes de 1980) e da dívida externa (pública e privada, em dólares

através de testes de raiz unitária e o sentido de

causalidade entre inflação e oferta de moeda. A abordagem teórica seguida para se testar a

sustentabilidade foi semelhante à utilizada por Trehan & Walsh (1988) ao passo que para se

testar o sentido de causalidade entre inflação e expansão monetária o autor recorreu ao teste

de causalidade de Granger.

Como os dados de gastos e receitas do governo são anuais e, portanto, não disponibilizam

graus de liberdade suficientes para a estimação, o autor não realizou o teste de cointegração

entre tais variáveis. Restou então testar a estacionaridade da primeira diferença da dívida

pública interna e da dívida externa, usando o teste ADF. O resultados dos testes apontaram

para a rejeição da hipótese nula de raiz unitária da primeira diferença da dívida pública

interna, o que era compatível com a segunda fase da inflação fiscal, na qual a dívida pública

10 O autor utilizou a série de dívida extema consolidada devido à indisponibilidade de séries individuais tanto
para a dívida pública como para a privada.

1 O Plano Collor I, em fevereiro de 1990, congelou 80% dos ativos financeiros (M4), e causou uma diminuição
dos juros da dívida pública, devido a um imposto implícito produzido pela indisponibilidade dos ativos
financeiros e pela subestimação da correção monetária, que reduziu o valor real do estoque da dívida pública em
aproximadamente 40%.

no período de 1974 a 1989*1correntes)10
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inflacionário). Já a primeira diferença da dívida externa se mostrou não estacionária. Segundo

a teoria da inflação fiscal, tal fato deveria ocorrer na fase de transição, quando as elevadas

taxas de juros internas somadas a uma política de esterilização das reservas internacionais são

efetivadas de modo a manter a inflação controlada. Entretanto, no período analisado pelo

autor, a inflação já se encontrava em um patamar elevado, a política monetária era endógena

e, conforme o próprio teste efetuado pelo autor, a dívida pública interna era sustentável,

caracterizando o período da amostra não como a fase de transição e sim como a fase final da

inflação fiscal. A conclusão final do autor é de que não foram encontradas evidências de que a

ROI do governo tenha sido violada no período analisado. Contudo, como ressalta, os

resultados não são uma evidência de que existia disciplina fiscal, justamente pela utilização da

senhoriagem para fechar as contas.

Rocha (1997) testou a sustentabilidade da dívida pública brasileira utilizando dois testes. No

primeiro, seguindo a abordagem de Trehan & Walsh (1988), a autora testou a estacionaridade

e no segundo, usando a abordagem de

Hakkio & Rush (1991), testou a cointegração entre gastos (exclusive juros pagos sobre a

dívida) e receitas.

No primeiro teste, usando dados mensais de janeiro de 1980 a julho de 1993 a preços

constantes de 1980, a autora testou a estacionaridade da série da dívida no nível utilizando o

teste de raiz unitária com quebra estrutural exógena de Perron. A data da quebra foi situada

em março de 1990, após o Plano Collor I. O resultado do teste apontou que não se podia

12 A autora destaca que, no caso brasileiro, o governo utilizou-se de forma extensiva de endividamento externo
para financiar seus déficits. Entretanto, as condições de sustentabilidade da dívida externa são garantidas por
superávits em conta corrente e não por superávits fiscais e senhoriagem. Assim, a análise é conduzida somente
para a dívida pública interna.

• 12da primeira diferença da dívida pública interna

se toma sustentável devido à endogeneização da política monetária (financiamento
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amostra em duas, uma antes de março de 1990 e outra depois, e então aplicou testes ADF em

ambas as sub-amostras e verificou que, para o primeiro período a hipótese de raiz unitária

podia ser rejeitada, a 10% de significância, enquanto que no segundo período não se podia

rejeitar a hipótese de raiz unitária. O próximo passo do teste consistiu em testar a

estacionaridade da primeira diferença da série da dívida. O resultado mostrou que era possível

rejeitar-se a hipótese nula de raiz unitária e, portanto, havia evidência de que a dívida pública

interna brasileira mostrava comportamento consistente com o cumprimento da restrição

intertemporal do governo no período compreendido entre janeiro de 1980 a julho de 1993.

Aplicando este mesmo teste para o período que vai até fevereiro de 1990, não foi possível

rejeitar a hipótese nula de raiz unitária, dando suporte ao fato de que até esta data a política

fiscal parecia ser insustentável e com a moratória “implícita” em fevereiro de 1990, tal

insustentabilidade parece ter se revertido.

No segundo teste, Rocha testou a existência de uma relação de cointegração entre os gastos
• • • • 1 *1(inclusive juros) e as receitas do governo . No caso desta última, a autora fez testes incluindo

e excluindo as receitas de senhoriagem nas receitas governamentais de modo a verificar a

importância de tal fonte de receita para o financiamento do déficit público. O primeiro teste

de cointegração aplicado foi o teste de Engle-Granger14. O resultado apontou que,

desconsiderando a receita de senhoriagem, não foi possível rejeitar a hipótese de não

cointegração e desta forma a restrição intertemporal do governo não era satisfeita. No outro

rejeitar a hipótese de raiz unitária da série de dívida pública. A autora foi além e dividiu a

13 A autora chama a atenção para o fato de que a série de gastos do governo utilizada nos testes é uma proxy
fraca, pois não inclui aquisição de bens e desconsidera o sistema previdenciário. Além disso, a autora também
chama a atenção para o fato de que as medidas oficiais de déficit são feitas sob o regime de competência, isto é,
considerando o período ao qual estão relacionados as receitas e despesas, enquanto que as séries utilizadas em
seu trabalho refletem o chamado regime de caixa, isto é, as receitas e despesas são relacionadas ao período no
qual eles efetivamente ocorreram.
14 O teste de Engle-Granger consiste em testar a estacionaridade dos resíduos de uma regressão feita entre as
variáveis nas quais se procura uma relação de cointegração. Por essa razão, também é conhecido como
Cointegration Residuais Augmented Dickey-Fuller (CRADF).
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caso, receitas (incluindo senhoriagem) e gastos cointegraram. Sabendo das limitações do teste

de Engle-Granger, a autora também aplicou o teste de Johansen15, e os resultados alcançados

foram os mesmos: sem senhoriagem, as variáveis não cointegraram. A conclusão da autora foi

que a senhoriagem desempenhou, no período analisado, um papel relevante no financiamento

equilibrada.

sem senhoriagem) e despesas

(incluindo juros) do govemo de 1947 a 1992 como proporção do PIB, testaram a existência de

cointegração entre tais variáveis. Primeiramente, testaram a presença de raiz unitária usando

os testes ADF e Phillips-Perron (PP). Em seguida, aplicaram os testes de cointegração de

Engle-Granger e de Johansen. A conclusão a que chegaram foi semelhante à de Rocha, de que

desequilíbrios nas contas públicas. Utilizando-se dos testes de exogeneidade, os autores

concluíram que os gastos eram fracamente exógenos e que, portanto, os eventuais

desequilíbrios orçamentários eram corrigidos via elevação de impostos e não com corte de

gastos.

Luporini (2000) testou a sustentabilidade da política fiscal brasileira no período 1966-1996,

ou seja, após as reformas financeiras implementadas pelo Plano de Ação Econômica do

Govemo (PAEG)17. Utilizando-se da série da Dívida Pública Mobiliária Federal interna

Issler & Lima (2000), usando dados de receitas (com e

15 O teste de Johansen é basicamente uma versão multi variada do ADF.
Devido ao fato de os dados não serem totalmente confiáveis, os autores estabeleceram níveis de significância

mais elevados para os testes de cointegração (20%).
1 Dentre as reformas do PAEG vale destacar a criação da ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional), título público que pagava correção monetária. Como por lei as taxas de juros nominais pagas pelo
govemo não poderíam passar de 12% ao ano, e a inflação superava esta cifra praticamente desde o fim da

tais variáveis somente cointegravam quando se incluia a senhoriagem como fonte de receita

governamental16. Além disso, os autores estudaram qual a reação da política fiscal a

do déficit público brasileiro, contribuindo para manter a restrição intertemporal do govemo
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(DPMFi) como proporção do PIB, o primeiro passo consistiu em dividir-se a série da dívida

em reais pela taxa de juros real de modo a obter o valor de mercado da dívida (e não o valor

ao par). Seguindo a abordagem de Uctum & Wickens (2000), a série foi descontada pela taxa

de juros real líquida do crescimento do PIB em relação ao ponto inicial da amostra, obtendo-

se a série em termos de valor presente. A condição de sustentabilidade derivada por Uctum &

Wickens exige que, assintoticamente, que a série descontada da dívida seja um processo

estacionário com média zero. Como a amostra utilizada no teste é pequena (31 observações),

na prática bastaria testar-se a estacionaridade da série em valor presente da dívida. A autora,

para seguir à risca a abordagem de tais autores, centrou a série em relação a sua média de

modo a forçá-la a ter média zero. Por fim, foi testada a estacionaridade da série centrada

através do teste ADF.

O resultado do teste apontou no sentido de que a hipótese nula de raiz unitária foi rejeitada e,

portanto, a dívida pública (no estudo em questão, a DPMFi) respeitava a restrição

orçamentária intertemporal. A autora ainda fez o mesmo teste subdividindo a amostra em

duas, uma antes de 1980 e outra depois18 e também utilizando o teste PP. A conclusão foi de

que até 1980 a dívida seguia uma trajetória sustentável, revertendo este caminho em direção a

não sustentabilidade no período posterior. Por fim, Luporini aplicou o teste de estacionaridade

e o

resultado também apontou para a sustentabilidade da dívida.

Segunda Guerra Mundial, não havia outra forma de o governo financiar seu déficit que não a senhoriagem.
Depois das reformas introduzidas pelo PAEG, o governo também passou a ter a opção de se endividar (via
títulos) para financiar o déficit orçamentário.
18 Com o segundo choque do petróleo e a alta dos juros norte-americanos em 1979, as fontes externas de
financiamento praticamente desaparecem. Além disso, o Governo desvalorizou a taxa de câmbio para promover
as exportações e melhorar o saldo na balança comercial e, ao mesmo tempo, temendo o pass-through da
desvalorização para a inflação, aumentou os subsídios para produtos-chave e agrícolas, ocasionando um aumento
do déficit primário.
19 Este teste foi desenvolvido de modo a contornar o baixo poder dos testes de raiz unitária tradicionais, nos
quais a hipótese nula é de não estacionaridade. Neste teste, a hipótese nula é invertida, passando a ser a hipótese
de estacionaridade, o que aumenta o poder do teste. Apesar disso, tal teste sofre dos mesmos problemas de baixo

na série inteira (1966 a 1996)20de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt & Shin (KPSS)19
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Luporini (2001) replicou o teste feito anteriormente em Luporini (2000), mudando o período

(1981 a 1998) e a periodicidade (trimestral, o que permitiu a ampliação dos graus de

liberdade) da amostra. Com a aplicação dos testes ADF e PP, não se pôde rejeitar a hipótese

nula de raiz unitária. O teste KPSS também apontou para a não satisfação da restrição

orçamentária intertemporal no período analisado.

Borges (2002) basicamente replicou o trabalho de Luporini (2000), mas com as seguintes

diferenças: i) o período analisado, que partiu de agosto de 1994 (pós Plano Real) e se estendeu

até setembro de 2002 - a escolha desse período se deu pelo fato de que o autor buscava

analisar a sustentabilidade da dívida pública apenas no regime de política fiscal pós-

estabilização, quando a política monetária deixou de ser endógena; e ii) a utilização de um

teste de raiz unitária que permitia a existência de duas quebras estruturais. O autor concluiu

pela necessidade de testes de raiz unitária que permitissem duas quebras estruturais após

analisar os resíduos recursivos da estimação do teste ADF tradicional — os pontos de quebra

foram situados em janeiro de 1999 (flutuação cambial) e em fevereiro de 2001 (quando se

iniciou um movimento de depreciação cambial mais acentuado, associado a temores com

A conclusão de Borges foi de que, mesmo considerando as quebras estruturais, não se podia

rejeitar a hipótese nula de presença de raiz unitária na série descontada da dívida, dando

suporte à não sustentabilidade do endividamento público brasileiro no período analisado.

poder dos demais testes de raiz unitária. A seguinte passagem, extraída de MADDALA & KIM (1998), é
elucidativa disso: “Although often used, the ADF and PP tests are useless in practice and should not be used (...)
We also discuss tests for stationarity as null, the oft-quoted KPSS test. We do not recommend its use — it has the
same low power problems as the ADF and PP tests. It is discussed here because it is often referred to-as useful
for confirmatory analysis in conjunction with the ADF and PP tests. But wefeel that such confirmatory analysis
is an illusion (with two tests that lack power)" p. 45-46.
20 Não foi possível aplicar tal teste às sub-amostras, devido ao número insuficiente de graus de liberdade.
21 Na verdade, dois outros pontos de quebra estrutural foram identificados, em maio e setembro de 2002.
Contudo, por se situarem em pontos finais da amostra (que ia até setembro de 2002), o autor seguiu a
recomendação de não considerar eventuais quebras tanto no primeiro como no último decis da série.

21relação à situação pré-default da Argentina) .
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Gamboa & Silva (2004) buscaram avaliar a sustentabilidade do endividamento público

brasileiro verificando a existência de cointegração entre gastos e receitas fiscais, no período

compreendido entre julho de 1986 e outubro de 2003. Os resultados encontrados coincidiram

com a maioria da evidência empírica disponível para o caso brasileiro, ao não rejeitar a

hipótese de cointegração entre gastos e receitas inclusive senhoriagem. Contudo, um resultado

inédito foi obtido pelos autores: a cointegração entre gastos e receitas exclusive senhoriagem.

Este fato, segundo os autores, podería evidenciar que o ajuste fiscal realizado principalmente

a partir de 1999 funcionou como um substituto para a monetização do déficit fiscal (praticada

restrição orçamentária do governo.

Por fim, o teste realizado por Giambiagi & Ronci (2004) basicamente replicou o trabalho de

Luporini (2000), utilizando um período essencial mente igual ao do trabalho de Borges (2002)

-janeiro de 1995 a dezembro de 2002 -, mas sem permitir a presença de quebras estruturais

hipótese nula de raiz unitária na série descontada da dívida - evidência de um comportamento

não sustentável no período em tela.

De um modo geral, os resultados dos testes para o caso brasileiro podem ser sintetizados da

seguinte maneira: a dívida pública podia ser considerada como sustentável

estabilização, principal mente pela contribuição da senhoriagem como fonte de financiamentos

implantação de um programa de

ajustamento fiscal a partir de 1999 - programa esse que perdura até a atualidade.

no teste de raiz unitária. Assim como o trabalho deste último autor, não se pôde rejeitar a

no período pré-

antes da estabilização de preços, em 1994) como forma de equilibrar intertemporalmente a

dos déficits; no período pós-estabilização, a maior parte dos trabalhos aponta para a

insustentabilidade do endividamento, mesmo com a



27

UMA NOVA ABORDAGEM PARA TESTAR A SUSTENTABILIDADE DA2

DÍVIDA PÚBLICA

Mendoza & Oviedo (2004a,b) propõem uma forma alternativa de se analisar a

sustentabilidade do endividamento público dos países. Eles desenvolveram esse novo

arcabouço por considerarem que os testes apresentados até então apresentavam sérias

limitações, além dos problemas já mencionados acima. A primeira limitação reside no fato de

que tais testes são backward-looking, isto é, tentam inferir a sustentabilidade da dívida

olhando para o comportamento das variáveis no passado, quando a questão relevante, segundo

os autores, é verificar se a relação entre a dívida e o produto no momento corrente é

sustentável, dados os ambientes correntes doméstico e internacional e seus prospectos em um

futuro próximo.

Os autores chamam a atenção para o fato de que, olhando-se para trás (isto é, em termos ex-

post), a restrição orçamentária intertemporal do governo é uma identidade, de modo que não

faz sentido testar se ela vale ou não nos dados observados. O que se pode discutir é qual teria

sido a melhor maneira, do ponto de vista da maximização intertemporal do bem-estar da

sociedade, de fazer a identidade valer: tendo-se obtido superávits primários sem ajuda da

senhoriagem, tendo utilizado a senhoriagem como uma importante fonte de recursos (ao custo

da aceleração da inflação), tendo aplicado o calote na dívida, explicita ou implicitamente (ao

custo de prejudicar a participação do país no mercado de emissão de nova dívida) ou, caso

possível, uma combinação linear dos três.

Uma segunda limitação dos métodos existentes - exceção feita ao teste proposto por Bohn

(1998), o qual permite a inclusão de variáveis de controle que não as variáveis fiscais
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comparação entre países. Estudo do FMI (IMF, 2003) sobre o comportamento da dívida

pública nos países ditos “emergentes” mostra que, em média, tais países possuem relações

crescimento do PIB, taxa de câmbio e taxas de juros real — que também afetam a dinâmica e o

“emergentes”. Em um ambiente estocástico, estas constatações em conjunto sugerem,

segundo os autores, que o endividamento público possível para os países “emergentes” pode

ser inferior ao dos países “industrializados”.

base uma literatura empírica focada em indicadores de quão distante a política fiscal corrente

se distancia do que seria considerado como sustentável. O primeiro indicador deste tipo foi

introduzido por Buiter (1985) e, em seguida, um conjunto desses indicadores de

sustentabilidade foi apresentado por Blanchard (1990). Um dos indicadores desenvolvidos

mostra qual o superávit primário permanente necessário para estabilizar a relação entre a

dívida pública e o produto no nível corrente. Tal indicador é dado por:

(16)

onde d é o resultado primário tal que d, = g, -rt , rt é o total de receitas do governo

pt é a taxa de crescimento do produto em t, pt é a taxa de juros real em t e b, é a relação

Para criar o novo arcabouço de testes de sustentabilidade, Mendoza & Oviedo usam como

entre carga tributária e o PIB menores e mais voláteis do que a média dos países ditos

propriamente ditas -, é que eles acabam ignorando alguns fatos estilizados observados na

industrializados”. Ademais, é amplamente sabido que variáveis macroeconômicas como

(tributos mais senhoriagem) em t, g, é o total de gastos do governo (exclusive juros) em /,

nível do endividamento público - apresentam maior volatilidade nas economias
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entre a dívida pública em mercado em t e o produto em t. Com base em tal indicador,

Blanchard propõe então o indicador chamado de primary gap (hiato de superávit primário):

d —d, = (p,-p,) b.-d, (17)

Valores negativos para este indicador sugerem que o resultado primário corrente não é

suficiente para estabilizar a relação entre a dívida pública e o produto no nível corrente e,

portanto, que a política fiscal seria insustentável. Outro indicador define a relação de longo

prazo entre a dívida pública e o produto (que nada mais é do que uma manipulação algébrica

da equação [8]):

(18)

onde b é a relação entre dívida e produto de longo prazo, r é a relação entre receitas do

governo (tributos mais senhoriagem) de longo prazo, g é a relação entre gastos do governo

(exclusive juros) de longo prazo, p é a taxa de juros real de longo prazo e p é a taxa de

crescimento de longo prazo do produto.

Blanchard propõe ainda uma série de outros indicadores, como, por exemplo, qual o nível de

carga tributária permanente (como proporção do produto) necessária para estabilizar a relação

entre a dívida e o produto, dado o nível de gastos não financeiros do governo.

O grande apelo destes indicadores é a sua simplicidade e facilidade de interpretação - não é à

toa que têm sido utilizados largamente por economistas. Entretanto, eles se baseam em

definições arbitrárias de sustentabilidade. Como ressaltado por Chalk & Hemming (2000), tais

p-p
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indicadores não estão baseados em uma definição formal, sustentada teoricamente, do que

seria uma dívida sustentável. Ao contrário: eles acabam se baseando em uma noção intuitiva

do que distingue uma política fiscal sustentável de outra insustentável. Por exemplo, não

conseguem diferenciar a situação de um país altamente endividado - no qual simplesmente a

obtenção de superávits primários necessários para a manutenção da relação entre a dívida e o

produto no nível corrente pode não ser suficiente para garantir a sustentabilidade de sua

dívida pública - da situação de um outro país com dívida baixa. E são justamente estas falhas

que Mendoza & Oviedo tentam corrigir em seu novo método.

A metodologia proposta por Mendoza & Oviedo (2004a,b), que será explicada de forma

pormenorizada a seguir, retoma estimativas forward-looking da relação entre a dívida pública

e o produto consistentes com a solvência fiscal para um governo que encara incerteza com

relação à evolução de suas receitas e somente pode emitir dívida não contingente ao estado da

natureza (non-state-contingent debf). Neste ambiente, a aversão a uma redução drástica nas

receitas somada a uma certa rigidez para baixo nas despesas não financeiras leva o governo a

respeitar um “limite natural da dívida”, que é igual ao valor de anuidade ajustado pelo

crescimento do resultado primário em um estado de crise fiscal - definido como uma longa

seqüência de choques adversos sobre as receitas ao mesmo tempo em que os gastos (exclusive

juros) são ajustados para um mínimo possível e tolerável. O “limite natural da dívida”,

embora represente um compromisso crível de solvência do governo em qualquer estado da

natureza, não é, em geral, a mesma coisa que uma dívida sustentável. A determinação da

sustentabilidade da dívida depende da dinâmica probabilística do resultado primário do

govemo, bem como do produto e da taxa de juros da economia.
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O modelo básico de Mendoza & Oviedo (2004b) é apresentado a seguir. Primeiramente, será

assumido que o produto da economia segue uma tendência determinista, de modo que ele

cresce a uma taxa constante e exógena, p. Do mesmo modo, a taxa de juros real p também

será assumida como constante e exógena. As receitas do governo como fração do produto (r )

seguem um processo estocástico exógeno. O governo é extremamente avesso a alterações

substanciais em seus gastos. Portanto, ele almeja suavizar ao máximo seus gastos a não ser

que a iminência de perda de acesso aos mercados de dívida o force a ajustar suas despesas não

financeiras como proporção do produto (g) a níveis mínimos possíveis (dado o arcabouço

institucional) e toleráveis22. Por fim, o governo somente pode emitir dívida não contingente ao

estado da natureza (non-State contingent debt). Tomando como base a equação (8), podemos

reescrevê-la da seguinte forma (de maneira aproximada):

(19)= bt •(! + p} — {r,—gt)

lembrando que bs é a relação entre a dívida pública e o produto no período 5.

Uma vez que o governo deseja evitar que o nível de gastos sofra maiores alterações,

endividar além da quantia de dívida a qual ele podería pagar se o resultado primário

permanecesse para sempre (quase certamente, em termos probabilísticos) em seu valor mais

baixo possível — isto é, em um estado de “crise fiscal”. Um estado de crise fiscal é definido

como uma situação alcançada após uma sequência “suficientemente” longa da pior realização

das receitas do governo ao mesmo tempo em que as despesas não financeiras do governo já

especialmente para baixo dos níveis mínimos toleráveis e possíveis, ele não gostaria de se

22 No texto original, Mendoza & Oviedo se referem apenas ao termo “toleráveis”. O termo “possíveis” foi
acrescentado por nós por considerarmos que, ao menos no caso brasileiro, existe uma parcela de despesas que é
constitucionalmente vinculada (como, por exemplo, os gastos com saúde e educação).

(1 + A) *,+i
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foram ajustadas para o seu mínimo tolerável e possível. Tais constatações implicam a

existência de um limite superior da dívida, o qual é denominado por Mendoza & Oviedo

como “Limite Natural da Dívida” (LND, daqui em diante), em alusão ao modelos da literatura

de poupança precaucionária, onde os agentes privados impõem a si próprios um limite

análogo de endividamento quando eles somente podem usar ativos não contingentes ao estado

da natureza para tentar suavizar seu consumo ao longo do tempo23. Portanto, o LND é dado

pelo valor de anuidade ajustado pelo crescimento do resultado primário do governo em um

estado de “crise fiscal”.

Dado que a probabilidade de um estado de “crise fiscal” não é nula, o governo se impõe o

LND de modo a evitar maiores variações (para baixo) em seus níveis de gastos. Ademais, a

emprestadores de que o governo possui capacidade de pagar suas dívidas em todo e qualquer

estado da natureza. Como ressaltado por Mendoza & Oviedo, é importante notar que este

compromisso não é uma hipótese ad-hoc mas sim uma implicação das suposições de que: i) o

governo é avesso a ter que ajustar expressivamente o seu nível de gastos (exclusive juros)

para abaixo de um mínimo possível e tolerável; ii) as receitas do governo são estocásticas; e

iii) os mercados de títulos contingentes ao estado da natureza são incompletos. Entretanto,

ainda segundo os autores, o compromisso com o pagamento da dívida se dá em termos de

“habilidade de pagar”, não eliminando a possibilidade de defaults na dívida emergentes da

“vontade de não pagar” ou por razões estratégicas. Ademais, um eventual default na dívida

decorrente da “inabilidade de pagar” continua provável mesmo que o governo se comprometa

com a observação da LND caso haja choques inesperados nas receitas do governo que as

23 Ver AIYAGARI (1994) para mais detalhes a esse respeito.

auto-imposição do LND acaba servindo como um compromisso crível junto aos
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conduzam abaixo do nível de receitas considerado como de “crise fiscal” ou se o governo for

incapaz de ajustar para baixo o nível de gastos para o mínimo possível e tolerável.

Denominando o nível de “crise fiscal” (ou a pior realização) da relação entre as receitas do

e o nível mínimo possível e tolerável de gastos não

restrição orçamentária do governo dada por (19), ou, altemativamente, da Blanchard-raíio

dada por (18), que o “limite natural da dívida” (LND) é o valor b‘ dado por:

(20)

Assim, o LND é menor para governos e/ou países: i) que possuam maior variabilidade em

suas receitas; ii) que tenham menor flexibilidade para ajustar para baixo os níveis de gastos

(exclusive juros); iii) cujas taxas de crescimento do produto sejam menores; e iv) cujas taxas

de juros real sejam maiores.

Como destacado pelos autores, é importante notar que o elemento-chave da política de gastos

propriamente dito, mas sim a credibilidade (grifo dos autores)

do anúncio de que as despesas não financeiras serão reduzidas ao nível mínimo e tolerável no

caso de uma “crise fiscal”. Em um modelo mais geral, no qual as receitas do governo não

sejam um processo estocástico exógeno mas sim uma interação de políticas de taxação com

bases de incidência endógenas, o argumento da credibilidade também se estende à política

tributária.

governo e o produto como r™

(supondo g™

do governo não é o nível g

financeiros do governo (como fração do produto) como g n™), segue da

min  min

P-A
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Contudo, o LND não é, em geral, sinônimo do nível de equilíbrio ou sustentável de dívida que

determinação de ambos. A sustentabilidade da dívida depende da dinâmica estocástica do

resultado primário do governo (e, generalizando a condição dada pela equação [16], também

dos processos estocásticos da taxa de juros real e do crescimento do produto). Por exemplo:

um país pode possuir, atualmente, um nível de dívida pública bem abaixo do implicado pela

poucos períodos ou mesmo nunca ser alcançado.

Logo, para determinar a sustentabilidade da dívida pública, além da obtenção da LND, é

necessário simular (via procedimentos de Monte Cario) o comportamento da dívida no futuro

com base nos processos estocásticos geradores das variáveis que estão por detrás da dinâmica

da dívida.

Como já foi mencionado anteriormente, o modelo simplificado de Mendoza & Oviedo assume

que a taxa de crescimento do produto e a taxa de juros real são constantes e exógenas e o nível

de receitas do govemo como proporção do produto segue um processo estocástico exógeno.

São hipóteses bastante simplificadoras quando consideramos que, na prática, todas as

variáveis supracitadas estão inter-relacionadas. Mas, de todo modo, é possível realizar

análises de sensibilidade, alterando valores das variáveis exógenas e constantes.

Mendoza & Oviedo (2004a) chegam a apresentar um modelo mais sofisticado, de equilíbrio

geral dinâmico estocástico com dois setores de uma pequena economia aberta, em

contraposição ao modelo mais simples já apresentado. Entretanto, além possuir um algoritmo

numérico de solução bastante complexo, o modelo mais sofisticado apresenta uma

simplificação que, ao nosso ver, pelo menos em se falando de Brasil, o toma menos atraente

dívida, o LND pode ser ultrapassado em

LND. No entanto, dependendo da dinâmica estocástica das variáveis que determinam a

um govemo deve emitir, embora ele claramente desempenhe um papel central na
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para ser aplicado ao caso brasileiro: é assumido que o governo somente pode emitir dívida em

termos de bens tradables. Isto é, o governo sofre de “liability dollarízation” (descompasso

entre a dívida pública denominada em unidades de bens tradables e receitas do governo que

são, na sua maioria, coletadas em unidades de bens non-tradables) ao extremo. Certamente

boa parte dos países ditos “emergentes” (Brasil inclusive) possui uma parcela não desprezível

de sua dívida denominada em termos de bens tradables (ou posto de outra forma, em termos

de moedas estrangeiras fortes), dada a elevada volatilidade em suas taxas cambiais

domésticas. Mas assumir que eles somente (grifo nosso) podem emitir dívida pública

“dolarizada” nos parece uma hipótese muito forte, que pode comprometer a análise acerca da

sustentabilidade do endividamento público. Não obstante isso trata-se de um modelo bastante

interessante, que certamente merece ser alvo de aprimoramentos, ainda que não no escopo de

nosso trabalho atual.
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APLICAÇÃO DO MÉTODO DE MENDOZA3

BRASILEIRO

Escopo temporal da análise3.1

Uma primeira escolha a ser feita em nosso trabalho é o escopo temporal de nossa análise.

Como pôde ser visto na seção 1.5 deste trabalho, os testes de sustentabilidade baseados na

ROI realizados para o caso brasileiro utilizaram períodos de tempo bastante diferentes, alguns

remontando até 1947 e outros iniciando a análise apenas pós Plano Real.

Neste trabalho, a nossa escolha é justamente pelo período que se seguiu à implantação do

Plano Real. A principal razão para essa escolha reside no fato de que, pelo menos depois de

1980, podemos classificar o regime de política fiscal brasileiro em duas fases bastante

distintas. A primeira, que engloba o período de 1980 até julho de 1994 foi caracterizada,

dentre outras coisas, pelo uso da senhoriagem como uma importante fonte de financiamento

do déficit do setor público referente ao endividamento interno. Rocha (1997), por exemplo,

estimou que, em 1992, cerca de 27% das receitas do governo advieram da senhoriagem. Com

a estabilização monetária introduzida com o Plano Real, a senhoriagem deixou de ser uma

importante fonte de recursos, caracterizando, na nossa avaliação, um regime de política fiscal

totalmente distinto do anterior. Juntando essa constatação com a perspectiva de que, nos

próximos anos, não deverá ocorrer alguma guinada no regime de política fiscal que o faça

período pós-estabilização monetária. Ainda assim, decidimos excluir o ano de 1994 de nossa

24 Este é o cenário de maior probabilidade, como pode ser inferido, por exemplo, a partir das projeções feitas
pelos analistas do mercado para a inflação nos próximos anos (ver boletins Focus Market Readout, publicados
semanalmente pelo Banco Central no site www.bcb.gov.br).

voltar para o que se observava antes do Plano Real24, decidimos por considerar apenas o

& OVIEDO AO CASO

http://www.bcb.gov.br
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análise pelo fato de se tratar de um ano de transição, cuja primeira metade se caracterizou pelo

antigo regime e a segunda metade pelo novo regime - o que pode causar distorções em alguns

dos resultados.

A despeito disso, cabe ressaltar que o período escolhido não é homogêneo, do ponto de vista

da condução (e não do regime) da política fiscal no Brasil, podendo ser dividido em dois sub-

períodos. Entre 1995 e 1998, a política fiscal se mostrou excessivamente frouxa - segundo

dados do Banco Central, o setor público consolidado não-financeiro registrou, na média do

período, déficit primário de 0,2% do PIB ao ano. Após 1999, sob a égide de seguidos acordos

com o Fundo Monetário Internacional (FMI), iniciou-se um forte programa de ajustamento

fiscal, que se traduziu na obtenção de expressivos e crescentes superávits primários pelo setor

público - 3,9% do PIB, na média de 1999 a 2004. Ademais, na esteira do programa de ajuste,

houve avanços institucionais importantes, com destaque para a promulgação das Leis de

2000.

3.2 Dados

Antes de iniciar a aplicação do método de Mendoza & Oviedo para o caso brasileiro, faz-se

necessária uma apresentação e discussão dos dados a serem utilizados em nossa discussão.

Em primeiro lugar, a variável cuja dinâmica nos interessa, a dívida pública. Emerge, então,

uma primeira questão: qual o conceito mais correto de se adotar quando se discute dívida

pública, a posição bruta ou líquida de endividamento? Como enfatizado por Eisner e Pieper

(1984) e Eisner (1986), todos os ativos e passivos deveríam ser considerados em uma análise

da situação financeira do govemo. Contudo, nem sempre é possível, por questões de

Responsabilidade Fiscal (LRF) e de Crimes de Responsabilidade Fiscal (LCRF), ambas em
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dificuldade de valoração e indisponibilidade de informações, considerar ativos do govemo

tais como estruturas e equipamentos, por exemplo. Por outro lado, também são limitadas as

probabilidade.

No caso específico brasileiro, o Banco Central disponibiliza um indicador de dívida líquida

em periodicidade mensal desde 1991 e em freqüência anual (dezembro de cada ano) desde

1981 e um indicador de dívida bruta, em periodicidade mensal, desde 1998. Nossa escolha

pelo indicador de Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) baseou-se tanto na recomendação

dos autores mencionados acima como também nas seguintes questões: i) a série de

endividamento bruto tem uma abrangência temporal bastante inferior à da líquida, o que toma

mais limitada a análise da dinâmica temporal da dívida; e ii) o indicador de dívida líquida é o

referencial adotado pelos diversos analistas do mercado para fazer projeções - projeções estas

que serão importantes mais à frente em nosso trabalho para efeitos de comparação com os

resultados de nossas simulações.

A DLSP nada mais é do que saldo líquido do endividamento do setor público não financeiro

(govemo federal, INSS, Banco Central, governos estaduais, governos municipais e empresas

estatais não-financeiras) com o sistema financeiro (público e privado), o setor privado não

financeiro e o resto do mundo. O saldo líquido, por sua vez, corresponde ao estoque bruto de

passivos menos os créditos do setor público (como, por exemplo, reservas internacionais,

arrecadação a recolher, depósitos à vista, créditos do BC junto às instituições financeiras,

dentre outros)25.

25 Segundo o Banco Central, em dezembro de 2002, 38% dos créditos do Govemo Geral (isto é, setor público
menos Banco Central) podiam ser considerados como líquidos. Entre estes estão incluídos os depósitos bancários
da Previdência Social, impostos governamentais coletados e não transferidos (em todos os níveis de govemo) e
outros depósitos (inclusive depósitos do Tesouro Nacional no Banco Central). Dentre os ativos ilíquidos do

informações sobre ativos e passivos contigentes, bem com suas distribuições de
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Entretanto,

DLSP e o PIB, já que este apresenta variação temporal. O Banco Central divulga este número,

mas usando uma definição pouco convencional do PIB, que é o PIB valorizado. Explica-se:

como a dívida é um estoque e o PIB é um fluxo, em princípio a comparação direta entre os

dois não podería ser feita. Logo, o mais correto seria a utilização de uma medida de PIB

“estoque”, que vem a ser o PIB valorizado. Em um ambiente de inflação baixa e relativamente

estável, a medida da relação entre a dívida e o PIB, normal ou valorizado, não difere tanto,

pois a inflação acumulada na comparação ponta à ponta (utilizada para a construção do PIB

valorizado) não é tão diferente da inflação média no ano (que é a utilizada no PIB “normal”).

Entretanto, a experiência passada brasileira relativamente recente de elevadas e instáveis taxas

de inflação fez com que o Banco Central optasse por adotar o conceito de PIB valorizado para

medir a relação entre a dívida pública e o produto, evitando distorções na apresentação do

referido indicador. Para tanto, devido à indisponibilidade em periodicidade mensal e à elevada

defasagem na divulgação, ao invés de utilizar o próprio deflator implícito do PIB calculado

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no âmbito da apuração das Contas

Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)26.

justificado na época de sua adoção devido à menor confiança nos demais índices de inflação,

o fato é que o país adentrou em um ambiente de inflação baixa e relativamente estável desde a

implantação do Plano Real, que já dura mais de dez anos. Além disso, pelo menos desde

Governo Geral, estão créditos externos do governo federal, créditos das empresas estatais, recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), investimentos de fundos constitucionais e outros créditos governamentais. No
âmbito do Banco Central, as reservas internacionais correspondem ao principal crédito.

Mais precisamente, o BC utiliza uma versão centrada do 1GP-D1, de modo a tentar captar o índice de preços da
economia perto do final do mês - período em que é apurada a posição de endividamento. O IGP-DI resulta da
ponderação dos seguintes índices: índice de Preços ao Atacado (IPA), com peso de 60%; índice de Preços ao
Consumidor (1PC), com 30%; e índice Nacional da Construção Civil (1NCC), com 10%.

a variável relevante para a discussão de dinâmica da dívida é a relação entre a

Conforme destacado por Giambiagi (2004), embora a utilização do IGP-DI tenha se

Nacionais, o Banco Central optou pela utilização do índice Geral de Preços Disponibilidade
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1996, o índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, apurado pelo IBGE), em sua versão

centrada, tem se mostrado muito mais próximo do deflator implícito do PIB do que o IGP-DI

centrado. Isto porque o IGP-DI confere um peso de apenas 30% ao índice de preços ao

consumidor, ao passo que o consumo (governo mais famílias) responde por cerca de 70% do

PIB brasileiro. Assim, Giambiagi defende a revisão da série da relação entre a DLSP e o PIB

após 1994, usando o IPCA para valorizar o PIB.

Decidimos, então, adotar a definição de relação entre a DLSP e o PIB mais utilizada na

prática nos demais países (ver FMI [2003]), que é simplesmente o quociente entre a dívida e o

PIB corrente acumulado nos doze meses terminados na data em que a dívida é aferida. A

evolução da relação DLSP/PIB nos três conceitos é apresentada no Gráfico 1:
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Gráfico 1: Evolução trimestral da relação entre a DLSP e o PIB
Dado de fim de período. Fonte: Banco Central. Elaboração própria.
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É digno de nota que, na maior parte do tempo, as séries mostram uma dinâmica semelhante.

o PIB valorizado pelo IGP-DI

centrado - que é o dado oficialmente apresentado pelo BC - se situa quase sempre abaixo das

outras duas séries. Esta “subestimação” se acentua em momentos de expressiva depreciação

cambial (como, por exemplo, em 1999 e entre o final de 2002 e o início de 2003). Isto ocorre

pois o IGP-DI possui em sua composição uma proporção maior de bens tradables

(comercializáveis) do que o IPCA e o deflator implícito do PIB, o que acaba superestimando

PIB.

Definido o conceito de dívida pública com o qual iremos trabalhar, podemos prosseguir. Para

aplicar o método de Mendoza & Oviedo, são necessários dados sobre o total de receitas e

gastos (exclusive encargos da dívida) do governo (no nosso caso, na acepção mais ampla, a de

setor público consolidado não-financeiro), ambos como porcentagem do PIB.

Para os números de receita, adotamos a carga tributária total bruta calculada pelo IBGE nas

Contas Nacionais Anuais. Esse indicador contempla toda a arrecadação de impostos, taxas e

contribuições das esferas federal, estadual e municipal de governo (incluindo contribuições

previdenciárias). Contudo, esse indicador ainda assim não representa o total da arrecadação

do setor público consolidado não-financeiro, pois não considera as receitas com emissão de

moeda pelo Banco Central nem as receitas das empresas estatais não-financeiras27.

Entretanto, não foi possível obter números para o desempenho das empresas estatais não-

o PIB nominal nessas ocasiões e, conseqüentemente, subestimando a razão entre a DLSP e o

No entanto, é visível que a série da relação DLSP/PIB com

27 As principais empresas estatais na atualidade são: Petrobrás, Grupo Eletrobrás, Itaipu binacional, Empresa de
Correios e Telégrafos (ECT), Infraero, Embrapa, além de empresas estatais estaduais (como a Sabesp, por
exemplo) e municipais.

financeiras estaduais e municipais no conceito acima da linha (isto é, com a abertura entre
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receitas e despesas). Por esse motivo, consideramos apenas as receitas das empresas estatais

não-financeiras federais - o que não compromete nossa análise visto que as principais

federais. Outro problema

teve que ser contornado: os números de receita para tais empresas só estão disponíveis até

2001. Deste modo, com base na evolução das receitas das maiores empresas estatais federais

(Petrobrás, Eletrobrás e ECT), estimamos as receitas para o conjunto das empresas estatais

federais para os anos de 2002 a 2004. A evolução da receita do setor público consolidado não-

financeiro, como proporção do PIB, é apresentada nos Gráficos 2 e 3:
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Gráfico 2: Receitas do setor público consolidado não-financeiro (% do PIB)
Dados anuais. Fontes: IBGE, Banco Central e Ministério do Planejamento. Elaboração própria.

empresas estatais não-financeiras na atualidade são justamente as
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A série de despesas não financeiras do setor público consolidado, por sua vez, foi obtida por

resíduo, subtraindo da série de receita total apresentada acima o resultado primário do setor

público consolidado não-financeiro (dado disponibilizado pelo Banco Central). A evolução

dos gastos é apresentada no Gráfico 4:

37,9

46,1

Gráfico 3: Receita total do setor público consolidado não-financeiro (% do PIB)
Dados anuais. Fontes: IBGE, Banco Central e Ministério do Planejamento. Elaboração própria.
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3.3 Resultados

O primeiro passo para a aplicação do método de Mendoza & Oviedo consiste no cálculo do

que seria o resultado primário de “crise fiscal”, isto é, o mínimo superávit primário que o

setor público podería obter

ajustamento para baixo, para mínimos possíveis e toleráveis, no nível de gastos não

financeiros. A obtenção deste superávit primário de “crise fiscal” é feita da seguinte maneira,

gastos não-financeiros e o PIB e, em seguida, subtrai-se o equivalente a dois desvios-padrão

das respectivas médias . Os números obtidos são denominados, então, de nível mínimo de

36,2

Gráfico 4: Gasto total não-financeiro do setor público consolidado não-financeiro (% do PIB)
Dados anuais. Fontes: IBGE, Banco Central e Ministério do Planejamento. Elaboração própria.

28 No caso de uma distribuição Normal, dois desvios-padrões englobam aproximadamente 95% das realizações
do processo estocástico. Caso a distribuição seja desconhecida, o Teorema de Chebyshev assegura que, com dois
desvios-padrões, 75% das realizações do processo estocástico são contempladas (conqüanto que a distribuição
seja estacionária). O teste Jarque-Bera de normalidade aplicado às duas séries aponta que, em ambos os casos,
não se pode rejeitar a hipótese nula de normalidade das séries a 5% de significância. Contudo, devido ao baixo
número de observações, os resultados do teste de normalidade devem ser vistos com cautela.

seguindo Mendoza & Oviedo: calcula-se a média no tempo dos quocientes entre receitas e

em um contexto de adversidade para as receitas e máximo
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receitas e gastos não financeiros, em alusão à equação (20). Em virtude da mudança da

condução da política fiscal doméstica posta em prática a partir de 1999, decidimos realizar

tais cálculos tanto para o período 1995-2004 como para o período 1999-2004. A Tabela 1

apresenta os resultados:

-0,6

3,0

A primeira conclusão que pode ser tirada da observação da tabela acima é que não é possível

aplicar o método de Mendoza & Oviedo considerando os números do período 1995-2004,

pois o superávit primário de “crise fiscal” na verdade é um déficit, violando uma das

condições para o cálculo do Limite Natural da Dívida (LND). Contrastando esse resultado

com o cálculo feito para o período 1999-2004 fica evidente a fragilidade da posição fiscal

brasileira no período 1995-1998, o que inclusive reitera a avaliação de que a expressiva

política de juros reais elevados praticada para manter a taxa de câmbio doméstica

sobrevalorizada. Pode parecer que essa avaliação é uma obviedade, já que, conforme notado

na seção 3.1 deste trabalho, entre 1995 e 1998 o setor público consolidado não-fínanceiro

obteve, na média do período, déficits primários de 0,2% do PIB ao ano. Contudo, ainda é

Média 1999-2004
Desvio-padrão 1999-2004

Nível de "crise fiscal" (1999-2004)

Superávit primário de "crise fiscal" (1999-2004)

Média 1995-2004
Desvio-padrão 1995-2004

Nível de "crise fiscal" (1995-2004)

Superávit primário de "crise fiscal" (1995-2004)

42,7
3,0

36,7

38,8
2,5

33,7

Receita total (% do PIB)
~ 40,6

3,5

33,7

Tabela 1: Resultados dos cálculos do superávit primário de “crise fiscal”

Gasto não financeiro (% do PIB)
38,4 "
2,0

34,3

elevação da relação entre a DLSP e o PIB observada neste período não se deveu apenas à
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grande o número de economistas que creditam a forte elevação da dívida neste período apenas

à política de juros29. Outro aspecto que deve ser lembrado na análise da dinâmica da dívida

neste período é o papel desempenhado pelo reconhecimento de dívidas passadas, os chamados

“esqueletos” - cerca de 6 pontos percentuais do aumento da relação entre a DLSP e o PIB

ocorrida entre 1995 e 1998 se deveu à assunção desses passivos.

Calculado o superávit primário de “crise fiscal”, que é de 3% do PIB (1999-2004), o passo

seguinte constitui a obtenção do Limite Natural da Dívida (LND), a partir da definição dada

pela equação (20). Para tanto, utilizamos a taxa de crescimento média anual do PIB no

período, de 2,4%, e a taxa de juros real média no período, de 12% ao ano (Selic, descontada o

IPCA). Com esses parâmetros, estimamos que o LND para o Brasil é de 30,8% do PIB. Ou

seja, o máximo de endividamento público com o qual o país podería se comprometer com o

pagamento, dados os históricos desde 1999 das variáveis fiscais, da taxa de crescimento do

produto e das taxas de juros, seria algo em tomo de 31% do PIB ao final de 2004, contra os

54,4% efetivamente observados para esse indicador (usando como denominador o PIB em

valores correntes).

Portanto, utilizando os números observados das variáveis supracitadas, o método de Mendoza

& Oviedo nos leva à conclusão de que o Brasil está endividado acima de sua capacidade de

pagamento (overborrowed, no termo em inglês).

29 Embora exercícios contrafactuais sejam reconhecidamente limitados, devido à sua natureza ceteris paribus
sobre vários condicionantes da variável em questão, ainda assim eles não são totalmente inválidos. Assim, por
exemplo, caso o setor público tivesse obtido superávits primários de 2% do PIB ao ano entre 1995 e 1998, tudo o
mais constante, a relação entre a DLSP e o PIB em dezembro de 1998 seria de cerca de 35%, contra os 41,7%
efetivamente apurados pelo BC (usando a definição de PIB valorizado pelo IGP-DI centrado). Elevando o
superávit primário para 3% do PIB ao ano, a relação entre a DLSP e o PIB seria de cerca de 32% no final de
1998. Podería se argumentar que, com o maior esforço fiscal, o crescimento do PIB, que afeta o denominador da
relação, deveria ser menor. Mas, por outro lado, com uma dívida menor, os juros reais, que afetam o numerador
da relação, também poderíam ser menores.
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Entretanto, como ressaltado pelos próprios autores, é importante nesse tipo de análise não

olhar apenas para trás, mas também para frente para tentar determinar o LND. Deste modo,

repetimos o exercício acima incorporando as projeções do mercado para as variáveis taxa de

juros real e crescimento do PIB até 2009, sob a hipótese de que o superávit primário de “crise

fiscal” seja os mesmos 3% do PIB utilizados anteriormente. Portanto, utilizamos dados

observados

exercício, o LND se eleva um pouco, para 37% do PIB, dados os prognósticos de aceleração

do crescimento econômico frente ao observado nos últimos anos e de queda (gradual) da taxa

de juros real da economia.

Mesmo com as constatações feitas acima, ainda assim não podemos afirmar se a política fiscal

brasileira é sustentável ou não. Para isso, teríamos que realizar simulações estocásticas para

comparar essa evolução com o

LND. Neste ponto, resolvemos fazer um exercício diferente do realizado originalmente por

Mendoza & Oviedo para inferir sobre a sustentabilidade do endividamento público brasileiro.

Dado o LND calculado com as projeções dos analistas do mercado para a taxa de juros real e

a expansão do PIB, decidimos comparar a trajetória esperada por esses mesmos analistas para

a relação entre a DLSP e o PIB com o LND para checar a sustentabilidade.

verificar o comportamento da dívida nos próximos anos e

no período 1999-2004 e projeções para o período 2005-2009. Nesse novo
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O Gráfico 5 mostra a evolução esperada pelo mercado para a razão DLSP/PIB bem como o

LND:
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Antes de mais nada, cabe ressaltar que as projeções feitas pelos analistas do mercado adotam

princípio, não possibilitaria a sua comparação com o LND. Entretanto, convém lembrar que,

conforme denotado no Gráfico 1 apresentado na seção 3.2, a utilização do conceito do PIB

valorizado (seja usando o IPCA centrado ou o IGP-DI centrado) subestima a o tamanho da

DLSP frente ao PIB desde 1997.

Portanto, podemos afirmar, com base no Gráfico 5, que em 2009 a projeção dos analistas do

mercado para a relação entre a DLSP e o PIB ainda se encontrará bastante acima do LND.

Logo, a conclusão é de que a atual política fiscal brasileira e sua trajetória esperada pelos

analistas do mercado, sintetizada no Gráfico 6 apresentado abaixo, é insustentável.

45,9

Gráfico 5: Evolução esperada da razão DLSP/PIB e o LND
Dados anuais. Fonte: Banco Central. Elaboração própria.

o conceito de PIB valorizado pelo IGP-DI centrado utilizado pelo Banco Central, o que, em
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Gráfico 6: Superávit primário como % do PIB (observado e projetado)
Dados anuais. Fonte: Banco Central. Elaboração própria
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CONSIDERAÇÕES FINAIS4

Os resultados encontrados acima suscitam uma pergunta: uma vez que a abordagem de

sustentabilidade da dívida pública desenvolvida por Mendoza & Oviedo sugere que a política

fiscal esperada pelos analistas nos próximos

superávit primário condizente com a sustentabilidade da dívida pública? Note-se que essa não

é uma questão trivial de ser respondida, uma vez que uma mudança na condução da política

fiscal pode afetar outras variáveis que determinam a dinâmica da dívida, tais como a taxa de

juros e o crescimento esperado do PIB. Ademais, pode alterar o próprio superávit primário de

“crise fiscal”. De qualquer modo, decidimos fazer uma simulação mantendo o mesmo

superávit primário de “crise fiscal” (3% do PIB) e mantendo inalteradas as projeções dos

analistas do mercado para as demais variáveis macroeconômicas (taxa de juros nominal,

crescimento do PIB, taxa de câmbio nominal e taxas de inflação), apenas como exercício

ilustrativo. Como as informações compiladas pelo Banco Central das projeções dos analistas

do mercado não disponibilizam dados de outras variáveis importantes para a dinâmica da

dívida, a saber, a variação da base monetária (senhoriagem) e as hipóteses de reconhecimento

de “esqueletos”, decidimos utilizar as projeções destas variáveis retiradas de IPEA (2005).

Todos os números utilizados nesse exercício estão explicitados na Tabela 2 no Apêndice 1

deste trabalho.

Essa simulação simples aponta que, para que a relação entre a DLSP e o PIB alcance, em

2009, patamar próximo do LND (37%), seria necessário que, entre 2005 e 2009 o setor

público consolidado não-financeiro obtivesse, na média desse período, superávits primários

de cerca de 5,5% do PIB ao ano - o que significaria um considerável aperto adicional quando

anos é insustentável, qual seria a trajetória de
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de 4,2% do PIB ao ano).

Obviamente, como explicitado acima, esse resultado foi obtido a partir de um exercício muito

simplificado, no qual alterou-se apenas o superávit primário, sem considerar os impactos

dessa mudança sobre as demais variáveis relevantes para a trajetória da dívida. De todo modo,

essa constatação suscita ao menos uma sugestão de política econômica: o governo podería

anunciar, de maneira crível (não cabe discutir, no escopo desse trabalho, como isso podería

ser feito), um aumento do superávit primário para o período 2005-2009. O superávit não

precisaria ser os 5,5% do PIB ao ano, mas algo próximo de 5% do PIB ao ano - o que não

significaria um grande esforço adicional em relação ao que se vem fazendo atualmente (dados

do Banco Central apontam que, desde abril de 2005, o superávit primário acumulado em 12

meses se situou ou igual ou acima de 5% do PIB). Esse anúncio, conquanto fosse crível,

podería afetar de maneira positiva as expectativas dos agentes com relação à trajetória

esperada da taxa de juros real da economia. Ou seja, esse anúncio do govemo podería

implicar em uma queda esperada dos juros reais mais rápida do que se projeta atualmente.

Isso, por sua vez, implicaria tanto uma redução mais rápida do endividamento público como

um aumento do Limite Natural da Dívida (LND).

Esse trabalho teve como grande novidade justamente analisar a sustentabilidade do

endividamento público brasileiro utilizando uma abordagem forward-looking, o que

representa um grande avanço em relação às abordagens backward-looking aplicadas até então.

Contudo, pelo próprio fato de se tratar um desenvolvimento teórico recente, existe muito

espaço para aprimoramento. Por exemplo: utilizamos o modelo mais simplificado de

Mendoza & Oviedo, no qual se assume que o crescimento econômico, a taxa de juros real e as

comparada à média esperada pelos analistas do mercado para o período 2005-2009 (de cerca



52

receitas do governo são exógenos. Algo bastante interessante a ser feito seria a aplicação do

extremo. Outra linha interessante, que também precisa de alguns aprimoramentos antes de ser

aplicada ao caso brasileiro, é aquela proposta por Rankin & Roffía (2003), onde os autores

mostram, do ponto de vista teórico, a existência de um teto de endividamento público - neste

caso o teto da dívida não tem tanto a ver com a questão da solvência do governo, mas sim

consumo das famílias).

com os impactos sobre o sistema econômico (em variáveis como estoque de capital e

modelo mais sofisticado dos autores, corrigindo a questão da liability dollarization ao
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APÊNDICE 1

Tabela 2

2005 2006 2007 2008 2009

PIB* Variação % anual 3,25 3,52 3,63 3,73 3,63

Taxa de juros nominaJ* Selic, média no período, % ao ano 18,09 15,72 14,12 13,24 12,64

Taxa de juros nominal* Selic, fim de período, % ao ano 19,16 16,55 14,80 13,61 12,84

Taxa de câmbio nominal* R$/US$, média no período 2,47 2,53 2,66 2,79 2,90

Taxa de câmbio nominal* R$/US$, fim de período 2,41 2,59 2,73 2,85 2,98

Taxa de inflação* IPCA, variação % dezJdez. 5,23 4,70 4,61 4,44 4,39

Taxa de inflação* IGP-DI, variação % dezVdez. 1,49 5,06 4,97 4,84 4,83

Superávit primário* % do PIB 4,53 4,30 4,20 4,09 4,03

"Esqueletos"** %do PIB 0,4 0,7 0.6 0,5 0,5
% do PIB -0,2 0,3 0,3 0,3 0,3Senhoriagem**

* Média das projeções no dia 23/09/2005 extraídas do Boletim Focus/BC.

** Projeções extraídas de IPEA (2005) até 2008. Para 2009, foram repetidos os números de 2008.


