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NOTA TÉCNICA 

AVALIANDO A CONDIÇÃO DA POLÍTICA FISCAL DO 
GOVERNO CENTRAL 

Mário Jorge Mendonça1 

1 INTRODUÇÃO 

Nesta nota técnica, usa-se o modelo de previsão condicional (Doan, Litterman e Sims, 

1984; Waggoner e Zha, 1999) para se avaliar o estado da política fiscal no Brasil no que 

se refere ao governo central. Este indicador é medido pela diferença dos valores preditos 

para o hiato do produto quando condicionado aos valores observados e de equilíbrio 

estacionário dos instrumentos de política fiscal – carga tributária líquida e gastos 

correntes do governo. Isso permite determinar a cronologia da política fiscal, isto é, as 

fases em que esta se mostrou mais acomodativa ou mais contracionista. Tendo em vista 

que num modelo econômico todas as variáveis envolvidas são endógenas, a informação 

deste índice procura capturar quanto do desvio do produto em relação ao seu nível 

potencial é causado apenas por mudanças na política fiscal. Esta análise tem por base 

dados mensais referentes ao governo federal no período de janeiro de 1997 a junho 

de 2014. 

Uma medida quantitativa do estado da política fiscal é útil por pelo menos duas 

razões. Primeiro, saber quão restritiva ou expansiva é a condição fiscal no momento 

corrente ajuda o policy maker a determinar o curso da política fiscal necessário para 

manter a dívida pública dentro de uma meta estabelecida para um dado horizonte de 

tempo, o que contribui para o controle da inflação. Segundo, por razões históricas, 

indicar os períodos precisos em que a política fiscal foi mais acomodativa ou 

mais restritiva.  

Definição simples para a condição fiscal pode ser expressa pela mudança no 

deficit primário (que exclui pagamentos de juros da dívida pública) calculado como 

proporção do produto interno bruto (PIB) do ano anterior (Alesina e Perotti, 1997). 

Implicitamente, esta medida toma o ano anterior como ano de referência. A grande 

vantagem desta medida é a simplicidade. A desvantagem, contudo, é que ela ignora as 

flutuações cíclicas no deficit primário, além de não haver razão que justifique o uso do 

deficit do período anterior como medida de referência. 
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Uma forma de avaliar a condição fiscal se baseia no conceito de deficit de pleno 

emprego, definido como primário quando a economia está no pleno emprego. A 

diferença entre o deficit observado e o de pleno emprego determinaria o componente 

cíclico. O problema dessa medida consiste na dificuldade de se estimar o deficit de 

pleno emprego; tarefa nada trivial. Blanchard (1993) sugere uma maneira atrativa de 

abordar este problema. Seu método toma o ano anterior como referência, mas reconhece 

que as despesas do governo podem ser negativamente correlacionadas com o PIB, por 

efeito dos estabilizadores automáticos como o seguro-desemprego. Similarmente, as 

receitas podem positivamente ser correlacionadas com o PIB, por exemplo, devido à 

progressividade do sistema tributário. Por ambas as razões, o deficit tende a se elevar 

endogenamente durante um período de recessão. Blanchard sugere estimar quais seriam 

as despesas e receitas correntes do governo se a taxa de desemprego tivesse 

permanecido a mesma do ano anterior.  

Aqui, a proposta de índice toma outro itinerário. Parte-se da ideia de que, a fim 

de conhecer a condição da política fiscal, é preciso que se determine o impacto dos 

instrumentos de política fiscal sobre certas variáveis macroeconômicas,2 como o 

produto ou a inflação. O comportamento dessas variáveis envolveria implicitamente os 

objetivos de política econômica. Em geral, essa abordagem abrange o desenvolvimento 

de algum tipo de indicador que sumarize o estado de política fiscal. Em princípio, isso 

pode ser feito usando um índice definido pela soma ponderada das variações na despesa 

pública (g) e na receita (r) correntes em relação a um ano-base (t = 0). Isso refletiria o 

impacto relativo destes instrumentos da política fiscal sobre a variável objetivo, tal 

como o produto da economia ou a taxa de inflação. Este índice da condição fiscal (ICF) 

no tempo t pode ser escrito da seguinte maneira:  

)()( 0,0,, rrggICF trvtqvtv −+−= θθ  

Os pesos qv,θ  e rv,θ  são os parâmetros de interesse na construção do ICF e 

refletem os efeitos dos instrumentos fiscais em alguma variável objeto v (em geral, 

produto ou inflação). Tais parâmetros não podem diretamente ser observados, por isso 

eles têm de ser estimados. Quando o ICF é usado como uma medida da condição da 

política monetária,3 ele indica o quanto tem sido restritiva ou acomodatícia a política 

monetária em relação a um determinado ano. A hipótese aqui é que nesse ano-base a 

economia tenha permanecido em estado de equilíbrio, isto é, não submetida a choques 

exógenos. Consequentemente, o ICF guarda similaridade com os indicadores ilustrados 
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3. Inicialmente, este tipo de abordagem foi empregado para avaliar a condição da política monetária (Céspedes et al., 
2006). 
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anteriormente para medir a condição da política fiscal: os valores de estado estacionário 

dos instrumentos de política representam os valores de tendência da política fiscal, os 

valores assumidos quando a economia não está submetida a nenhum impulso exógeno.  

Algumas críticas importantes têm sido feitas a respeito do uso do ICF como 

método de avaliação da condição de política. Uma dificuldade reside em levar em 

consideração que o efeito de uma alteração na condição de política acontece com uma 

defasagem de tempo. Outra é que a construção do ICF não considera que os coeficientes 

usados como pesos na formulação do índice são sujeitos à incerteza, e esta precisa ser 

levada em conta quando se interpreta o significado de mudanças aparentes na condição 

de política. Em resposta a estes dois pontos, Batini e Turnbull (2002) propõem uma 

abordagem dinâmica para o problema. Segundo essa abordagem, os valores correntes e 

passados dos instrumentos de política exercem efeito sobre o valor corrente da variável 

estabelecida como meta. Contudo, uma fragilidade da abordagem destes dois autores é 

que os instrumentos de política são ainda dados exógenos, quando de fato devem ser 

tomados como variáveis endógenas, porque, mesmo sendo variáveis de controle de 

política, ainda respondem ao estado da economia.  

Nesta pesquisa, usou-se o modelo de previsão condicional (Doan, Litterman e 

Sims, 1984; Waggoner e Zha, 1999) para se avaliar a condição da política fiscal no 

Brasil. Como observado anteriormente, o indicador utilizado é medido pela diferença 

dos valores preditos para o hiato do produto quando condicionado aos valores 

observados e de equilíbrio estacionário dos instrumentos de política fiscal – carga 

tributária líquida e gastos correntes do governo. Este índice é uma tentativa de 

responder qual o efeito de uma mudança nos instrumentos de política fiscal sobre 

variáveis representativas dos objetivos de política econômica, tal como o produto ou a 

taxa de inflação. Tendo em vista um modelo econômico em que todas as variáveis 

envolvidas são endógenas, a informação que se procura é quanto uma mudança no hiato 

do produto (ou na inflação) em relação ao nível de tendência se deveu a uma alteração 

discricionária na política fiscal. 

O emprego do método de projeção condicional para acessar o estado de política 

foi proposto originalmente por Céspedes et al. (2006) com o objetivo de avaliar a 

condição da política monetária, sendo que a importância deste método foi reconhecida 

na literatura. Jarocinski e Smets (2007) usam este indicador para encontrar as 

implicações do preço dos imóveis para a condição da política monetária nos 

Estados Unidos. 
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2 METODOLOGIA  

Nesta seção, explica-se como o método da projeção condicional pode ser usado para 

acessar a condição de política. Tomando por base que a projeção condicional é obtida a 

partir de um vetor autorregressivo (VAR), tem-se que este último pode ser descrito da 

seguinte forma:4  

ttt AYY ε+= −1   (1) 

onde tY  é o vetor de variáveis. Fazendo ( )', ttt PXY = , pode-se redefinir o VAR do 

seguinte modo: 
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onde Xt é o vetor de variáveis de estado (não política), tais como produto e inflação, e Pt 

é o vetor das variáveis de controle, isto é, de política. Manipulando algebricamente (1’), 

Xt pode ser expresso da seguinte maneira: 
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Por meio de substituições recursivas dos valores defasados de Xt, tem-se que:  
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ou, de modo alternativo,  
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Esta é a “forma final” (Judge et al., 1982) do modelo econométrico (1) em que 

os instrumentos de política P são (incorretamente) tratados como variáveis exógenas. A 

previsão está baseada em um conjunto de informação de tamanho T para o horizonte de 

tamanho h. Para um valor suficiente de T, a equação (3’) converge para a 

seguinte forma:  

                                                           
4. Aqui foi utilizada apenas uma defasagem para o VAR somente para facilitar os cálculos, o que não afeta a 
generalidade do método.  
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A racionalidade do método da previsão condicional vem do fato de que ao se 

partir da hipótese de que todas as variáveis em um VAR são endógenas, não é correto 

fazer previsão de um subconjunto de variáveis com base em outro subconjunto de 

variáveis, assumindo que as variáveis deste último sejam exógenas como comumente é 

feito. Isto é por que também os instrumentos de política devem ser considerados parte 

endógena do modelo. Por exemplo, a política fiscal pode ser acomodativa, neutra ou 

ainda restritiva, o que depende de a carga tributária mais elevada ser capaz de anular o 

efeito de um choque de demanda apenas de forma parcial, inteira ou mais do que 

proporcionalmente ao tamanho deste choque.  

De acordo com Waggoner e Zha (1999), “quando se impõem restrições sobre os 

valores futuros de uma variável endógena, a variável deve continuar a ser tratada como 

endógena durante os períodos futuros”. A previsão sob tal circunstância é denominada 

previsão condicional.5 A teoria associada à previsão condicional apareceu originalmente 

em Doan, Litterman e Sims (1984), que mostraram como implementar este método num 

modelo VAR. O indicador da condição de política (ICP) é definido da seguinte forma:  
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onde Sj é um vetor que seleciona a variável objetivo j da lista de variáveis de estado 

(não política). *P  é o vetor dos instrumentos de variáveis de política tomado em relação 

ao estado estacionário. A existência de um estado estacionário para o VAR requer que 

este atenda a certas condições. Para o caso ilustrado, tem-se que a condição necessária e 

suficiente para isso é que os autovalores da matriz A em (1) pertençam ao 

intervalo (0,1).6 

O indicador mede a condição de política como sendo a diferença entre os valores 

preditos da variável objetivo em relação aos valores observados e de estado estacionário 

dos instrumentos de política. Note-se que este indicador é composto de duas parcelas. O 

primeiro termo diz respeito à diferença entre valores preditos da variável objetivo em 

relação aos valores observados e de estado estacionário das variáveis de política, 

enquanto o segundo mensura o efeito de um choque na variável objetivo quando 
                                                           
5. Denomina-se previsão incondicional o caso em que não ocorre restrição sobre a trajetória futura de certas variáveis 
futuras ou nos erros de previsões incondicionais na literatura da previsão. Uma explicação interessante acerca do 
método de previsão condicional aparece em Robertson e Tallman (1999). 

6. Para uma visão do caso, consultar Hamilton (1993). 
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condicionado à trajetória predita dos instrumentos de política. Mais especificamente, os 

erros de previsão são gerados a partir de uma distribuição condicional, cuja restrição é 

imposta pela trajetória futura assumida pelas variáveis de política. Doan, Litterman e 

Sims (1984) e Waggoner e Zha (1999) mostraram que a média dessa distribuição 

condicional é dada por:  

])[()'(' 1*
1 PEPRRR −= −ε  (6) 

onde *
1ε  é o único vetor para o erro de previsão, empilhado sobre o horizonte de 

período T, e que satisfaz a restrição e minimiza a soma dos erros quadráticos εε ' ; R é a 

matriz dos coeficientes empilhados da função de resposta impulso, tendo em vista que 
][PEP −  é o vetor correspondente aos valores empilhados dos erros de previsão.  

3 RESULTADOS  

De modo a levar a cabo a proposta de usar o ICP para avaliar a condição da política 

fiscal, é necessário inicialmente que se estime um VAR e daí se empregue o método de 

previsão condicional. O VAR foi calculado usando-se dados mensais para o período 

entre janeiro de 1997 e junho de 2014, com base no seguinte conjunto de variáveis 

macroeconômicas: hiato do produto, taxa de inflação, taxa de câmbio nominal, taxa 

básica de juros, gasto público e receita líquida corrente do governo central. A definição 

das variáveis é tal como posta a seguir:  

 HIATO: diferença entre o log do valor observado do PIB 

dessazonalizado e seu nível potencial. O PIB potencial foi estimado pelo 

filtro de Hodrick-Prescott. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE);  

 INFLAÇÃO: taxa de inflação definida pelo 1log( )t tIPCA IPCA − , onde 

IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

Fonte: IBGE;  

 SELIC: taxa básica nominal de juros estabelecida pelo Banco Central do 

Brasil (BCB). Fonte: BCB; 

 CÂMBIO: taxa nominal de câmbio para venda, fim do período. 

Fonte: BCB;  

 GASTO: relação entre os gastos correntes do governo central e o PIB. Os 

gastos correntes incluem despesas totais com servidores públicos e 

encargos sociais mais outras despesas de consumo e de capital. Fonte: 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN); e 
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 RECEITA: relação entre a receita pública líquida de impostos e o PIB. A 

receita líquida é definida como receita bruta do governo central menos o 

somatório das seguintes variáveis: seguro-desemprego, Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT), subsídios e juros líquidos sobre a dívida 

pública. Fonte: Ipea.  

Estimou-se um VAR com três defasagens, tal como indicado pelos critérios de 

informação de Schwarz, Hannan-Quinn e razão de verossimilhança sobre a ordem de 

defasagem. Em seguida à estimação do modelo, verificou-se a condição da estabilidade 

do VAR e observou-se que todos os valores próprios se encontram dentro do círculo de 

unitário. Isso implica que o VAR satisfaz a condição de estabilidade. Assim foi possível 

obter os valores de estado estacionário – steady state (SS) ou de equilíbrio. Foram 

realizados também os testes usuais de especificação para os resíduos, tais como o teste 

de White para heterocedasticidade, o teste do multiplicador de Lagrange para 

autocorrelação, assim como os testes de Jarque-Bera, curtose e assimetria para checar a 

hipótese de normalidade. Para todos os testes não se encontrou nenhum problema mais 

sério de especificação. De fato, além do interesse acerca da condição da estabilidade, 

não existe outra razão importante que possa justificar maior aprofundamento acerca da 

questão referente à não estacionariedade de algumas variáveis do modelo. A escolha das 

variáveis foi baseada nos diversos estudos mais recentes que aparecem na literatura e 

que empregam modelo VAR para análise da política fiscal (Fatás e Mihov, 2001; 

Blanchard e Perotti, 2002; Mountford e Uhlig, 2005). As séries foram 

sazonalmente ajustadas.  

Com o intuito de acessar a condição da política fiscal, usaram-se as variáveis 

RECEITA e GASTO como os instrumentos de política. A cronologia completa da 

condição fiscal no Brasil é mostrada nos gráficos 1 e 2. O gráfico 1 mostra o ICF 

tomando como variável meta o hiato do produto em relação ao nível de tendência,7 

enquanto o gráfico 2 toma como variável meta a taxa de inflação. Vale a pena lembrar 

que este índice é calculado pela diferença entre a projeção condicional da variável meta 

e seu valor de equilíbrio estacionário. Em cada gráfico confrontou-se o ICF com o valor 

observado da variável menos o valor de equilíbrio. O índice é calculado a partir de 

janeiro de 2012. 

De modo a analisar o ICF, deve-se ter em mente que se está projetando um 

conjunto de variáveis meta em função de um conjunto de variáveis de política, obtendo 

a diferença entre a projeção feita a partir do dado observado e o estado estacionário. Os 

gráficos 1 e 2 mostram, com o ICF, o hiato do produto e a inflação, definidos pela 

                                                           
7. Valor referente ao de estado estacionário. 
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diferença entre o valor observado da variável e o de seu estado estacionário definido 

pelo VAR. A interpretação deve ser feita da seguinte maneira. Um valor positivo para o 

ICF quer dizer que a condição fiscal é expansionista. No caso da variável meta 

acompanhar o índice, pode-se dizer que a condição fiscal é pró-cíclica. Apenas em um 

pequeno período de 2013, o ICF se projetou em direção contrária ao observado em 

relação à variável. Assim, um modo simples para verificar se a gerência da política 

fiscal do governo central tem sido anticíclica ou pró-cíclica desde 2012 é observar a 

correlação entre as duas séries de cada gráfico.  

GRÁFICO 1 
ICF e hiato do produto (2012-2014) 
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Fonte: IBGE.  
Elaboração do autor. 

A correlação entre o hiato observado e o ICF para esta variável ficou em 0.86, e 

a correlação entre a inflação e o seu ICF se situou em 0.57. Isso pode ser uma indicação 

de que desde 2012 a condição fiscal tem uma tendência mais fortemente pró-cíclica para 

o caso do hiato. Esta alta correlação pode refletir o fato de que grande parte da receita e 

do gasto do governo central é atrelada ao próprio ciclo econômico. O gráfico 1 permite 

observar, ainda de forma um pouco diferente do que se poderia imaginar, que o efeito 

da condição fiscal foi contracionista na maior parte do período estudado. Uma 

explicação embasada para tal não é simples de ser obtida, pois se trata da condição 

fiscal em termos de gastos e receitas do governo.  



Carta de Conjuntura | out. 2014 147 

No caso da inflação, o valor da correlação indica que a condição fiscal tem sido 

bem menos pró-cíclica. No entanto, observa-se pelo gráfico 2 que, a partir de meados de 

2013, acentua-se fortemente o caráter pró-cíclico da condição fiscal para a taxa de 

inflação. Observa-se ainda que, a partir do início de 2014, a condição fiscal tem afetado 

positivamente a inflação, mudando sua tendência em relação ao que se observava 

anteriormente a essa data – com exceção de um breve período em 2012.  

GRÁFICO 2 
ICF e inflação (2012-2014) 
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Fonte: IBGE. 
Elaboração do autor. 
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