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Introdução 

• Há uma nova geração de regras fiscais mais flexíveis e 
sustentáveis sendo gestada no mundo há uma década, 
fenômeno este ao qual o Brasil tem se mantido imune 
institucionalmente. 
• Flexibilização institucional vs. flexibilização criativa. 

• A experiência européia, tanto da UE quanto da UK, é 
uma referência importante para uma reforma do regime 
fiscal brasileiro. 
• Metas ajustadas ao ciclo econômico. 

• Cláusulas de escape e espaço para políticas anti-cíclicas. 

• Transparência. 



Introdução 

• O que é o resultado estrutural ajustado ao ciclo? 
• É o resultado fiscal que seria atingido caso a economia não se 

desviasse de sua trajetória de médio prazo e caso o governo não 
obtivesse receitas não-recorrentes. 

• Requer que se adote alguma estimativa de ciclo econômico (PIB 
potencial ou tendencial) e se saiba a relação entre as variáveis 
fiscais e o ciclo (elasticidades). 
 

 

• Estimativas indicam que a elasticidade média das receitas 
tributárias ao ciclo são de 1,3 no Brasil, o que implica uma 
sensibilidade do resultado fiscal da ordem de 0,35 pontos 
porcentuais do PIB para cada desvio de 1 p.p. do PIB. 
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Experiência UE 

• Tratado de Maastricht (1992): limite de 3% do PIB para 
déficit nominal e de 60% do PIB para dívida bruta. 

• Pacto de Estabilidade e Crescimento (1997): introdução 
do princípio de “orçamento equilibrado” ou “déficit 
nominal próximo de zero”. 
• Objetivos orçamentários de médio-prazo: plano de ajuste 

para eliminar déficits excessivos e caminhar em direção ao 
ponto de equilíbrio. 

• Regra de excepcionalidade: circunstância não controlável 
pelo Estado-membro e que tenha um impacto significativo na 
situação das finanças públicas ou quando resulte de uma 
recessão econômica grave (queda de 2% no PIB). 



Experiência UE 

• Reforma do PEC (2005): aprimoramento da governança 
e introdução do conceito de resultado estrutural, com 
limite de 1% do PIB para déficit. 
• Objetivo de médio-prazo diferenciado para cada Estado-

Membro, considerando a diversidade de situações e dos 
desenvolvimentos econômicos e orçamentários e facultando 
margem de manobra orçamentária (espaço para investimento 
público). 

• Simetria da política fiscal ao longo do ciclo econômico, 
reforçando disciplina em períodos favoráveis para evitar 
políticas pró-cíclicas e alcançar objetivo de médio prazo. 

• Permissão de desvios temporários da meta em função de 
reformas estruturais que afetem curto prazo negativamente. 



Experiência UE 

• Nova reforma do PEC (2011): aprofundar a apropriação das 
normas pelos países e a supervisão multilateral das políticas 
econômicas. 
• Regra mais rígida para reduzir excesso de endividamento (1/20 

por ano). 
• Introdução de regra nova, que limita o crescimento das despesas 

correntes à taxa de crescimento potencial do PIB.  

• “Fiscal Compact” (2012): adesão de 25 dos 27 Estados-
membros da UE, prevendo: 
• Redução do teto de déficit estrutural para 0,5% do PIB. 
• Incorporação das regras nas legislações nacionais “através de 

disposições vinculativas e de caráter permanente, de preferência 
a nível constitucional, ou cujos respeito e cumprimento possam 
ser de outro modo plenamente assegurados ao longo dos 
processos orçamentários anuais.” 



Experiência da UK 

• Regra de ouro e de investimento sustentável (1997): 
orçamento corrente deve ser mantido em equilíbrio e 
investimento pode ser financiado por déficit desde 
que dívida líquida não ultrapasse 40% do PIB. 
• Quando a dívida excede os 40% do PIB, a regra implica 

déficit nominal próximo de zero, exatamente como na 
UE. 

• A regra de ouro era verificada ao longo do ciclo 
econômico, permitindo que sobras de um ano 
compensassem déficits excessivos de outros, como 
ocorreu entre 1998 e 2006. 



Experiência da UK 

• Previsões não-realizadas e dúvidas sobre critérios 
para datar início do ciclo minaram a credibilidade 
da regra de ouro. 
“Quase ninguém usa mais a regra fiscal do chanceler 
como um indicador da saúde das finanças públicas”, 
dizia o Financial Times em janeiro de 2007. 

• Déficit nominal da UK chegou a 11% do PIB no 
auge da crise e gasto subiu de 41% para 47% do PIB. 



Experiência da UK 

• Eleições e mudança do regime fiscal (2010): 
instituição de LRF e institucionalização de um 
organismo independente do governo para monitorar 
a política fiscal (Office for Budget Responsibility). 
• Metas passaram a ser monitoradas ano a ano, com 

ajuste ao ciclo econômico, e previam redução do déficit 
nominal pela metade até 2013/14 e equilíbrio do 
orçamento corrente além de redução da dívida a partir 
de 2015/16. 

• Cabe ao OBR estimar PIB potencial e avaliar trajetória 
de ajuste dos resultados com as metas fiscais.  



Experiência alemã 

• Antecedentes: entre 1969 e 2009 Alemanha teve uma 
regra de ouro semelhante à britânica. 
• Governo podia se endividar até o limite do seu gasto bruto (e 

não apenas líquido, como na UK) com FBKF. 
• Regra de exceção para o caso de distúrbios no equilíbrio 

macroeconômico. 

• Resultado: entre 1970 e 2007, em quase metade dos anos 
o endividamento líquido (déficit) superou o investimento 
bruto. 
• Utilização discricionária da regra de exceção levou Suprema 

Corte a se manifestar sugerindo reforma no regime fiscal. 

 

 



Experiência alemã 

• Reforma de 2009 adotou o princípio do orçamento 
equilibrado em substituição à regra de ouro, mas foi mais 
além, ao transformar em lei os dispositivos que mais 
tarde fariam parte do “Fiscal Compact”. 
• Limite de déficit estrutural foi fixado em 0,35% do PIB e só 

pode ser excedido em casos emergenciais mediante 
aprovação da maioria do Congresso. 

• Conta de controle onde são creditados ou debitados os 
desvios em relação às metas, sujeito à limite de 1,5% do PIB 
para débitos acumulados. 
• Quando o limite é ulrapassado e a economia não se encontra 

em recessão, o excesso deve ser reduzido a um ritmo de no 
máximo 0,35% do PIB ao ano. 

 



E o Brasil com isso? 

• O país perdeu a melhor oportunidade que teve, entre 2010 e 
2011, para reformar seu regime fiscal e seguir o exemplo do 
Chile e Colômbia. 

• Alguns argumentos que, na época, foram apresentados para se 
contrapor à proposta de inovação: 
• A nova metodologia estaria à serviço do propósito de flexibilizar 

as metas fiscais. 
• Uma mudança no regime de metas não seria bem recebida pelo 

mercado. 

• A história provou “o que serviu a que” e as consequências de 
se tentar agradar ao mercado em vez de fazer as coisas certas. 

• Nunca é tarde para se começar a fazer as coisas certas, mas 
hoje as condições são bastante desfavoráveis. 

 



Agenda de reforma 

• Reforma gradual do regime fiscal pressupõe seguintes 
etapas: 
• Incorporação do monitoramento da política fiscal a partir de 

indicadores estruturais, tal como UE e UK. 
• Definição do indicador mais adequado (primário, nominal 

ou poupança) para ancorar meta e se meta se balizará por 
piso ou banda, com cláusulas de escape. 

• Transparência e fiscalização. 

• Calibragem da meta e políticas de longo prazo 
compatíveis com as metas. 
• Reformar sistema de tributação e equacionar a 

sustentabilidade dos benefícios sociais, que crescem 
sistematicamente acima do PIB. 



Ponderações finais 

• Os indicadores de resultado estrutural são qualitativamente superiores ao 
indicadores convencionais, mas não são perfeitos e têm capacidade 
limitada de refletir a orientação (expansionistas ou contracionista) da 
política fiscal, como demonstra a experiência recente da UE. 

• Cottarelli (2015) e o problema das estimativas do PIB potencial: 
• Unfortunately, potential output growth is unobservable and mistakes in 

estimating potential output levels and growth rates can lead to sizeable errors in 
evaluating the fiscal stance and in implementing fiscal rules. 

• The way the Commission currently estimates potential output—following a 
methodology agreed with member countries—yields potential growth estimates 
that are very low. For example, more than one third of  Eurozone countries, 
including Italy and Spain, are estimated to have had negative or zero potential 
growth in 2014 (and previous years). A negative potential growth means that an 
economy would shrink even under normal cyclical (demand) conditions, 
something puzzling even for countries with non-trivial structural problems like 
Eurozone countries. 

• Orair (2015) e o problema do descasamento entre bases tributárias e PIB; 
assimetria cíclica das elasticidades (o exemplo da massa salarial e PIB). 

 
 



Ponderações finais 

• A mudança do regime fiscal exige dois movimentos 
simultâneos: 
• Político: articular o apoio à proposta e conferir 

credibilidade à mesma por meio de um corpo técnico 
autônomo. 

• Técnico: reunir um time de especialistas que discuta a 
metodologia e submeta a mesma a testes. 

• Obrigado! swgobetti@gmail.com 
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