Responsabilidade fiscal
Março 2017
O governo está perto de anunciar um novo contingenciamento de despesas e provável
elevação de impostos. É fato que não estamos no melhor momento para subir tributos – se é
que existe esse instante -, mas é importante levantar um ponto importante e relativamente
positivo nessa questão: existe uma clara preocupação com a meta fiscal anunciada e isso faz
diferença na estabilidade macroeconômica reconquistada. Como demonstraremos abaixo, não
se trata apenas de um efeito intangível pela credibilidade da Fazenda.
Primeiramente, devemos destacar a lição de 2015 imposta pelas mudanças de meta de
primário, exemplificadas, por exemplo, pelos seus efeitos sobre o risco país. Relembrando: ao
final de julho/15 a autoridade fiscal mudou a meta de +1,1% do PIB para +0,15% (assim como
as metas dos anos seguintes), admitiu já no final de agosto/15 a possibilidade de uma meta
negativa (-0,5%) e, no começo de dezembro, contabilizou as fraudes contábeis chamadas de
“pedaladas fiscais”. Como vemos no gráfico abaixo, esses eventos foram importantes para a
elevação do nosso CDS de 5 anos, para a consequente desvalorização do real e, por exemplo,
para a piora sensível da perspectiva inflacionária. Não é a toa que, na época, muitos analistas
voltaram a discutir o caso (teórico, quase nunca consensual e extremo) de “dominância
fiscal” no Brasil.
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A questão interessante aqui é perceber que não foi a meta de -0,5% em si que importou para
o sell-off de ativos domésticos, mas a sinalização de que a postura fiscal poderia ser
recorrentemente frouxa e descomprometida com a estabilidade da dívida/PIB. Esse quadro se
não se concerta por “bem” – como da maneira que o governo deverá atuar hoje, ou seja, via
corte de despesas e/ou aumento de impostos tal que a meta seja atingida –, se equilibra
perversamente com inflação em aceleração e juros reais deprimidos por motivos negativos.
Não estamos afirmando que esse seria o cenário caso desistíssemos da meta hoje – até pela
credibilidade desta equipe econômica -, mas é importante ressaltar que o cenário de
dominância fiscal deve ser entendido como um continuum de possibilidades e nuances, e não
como algo estanque “zero ou um”; nesse sentido, já desistir da meta seria um passo de volta
àquela direção.
De fato, trouxemos abaixo um modelo simples para tentar explicar o nosso risco país (aqui
entendido como o CDS de 5 anos brasileiro) usando variáveis fiscais domésticas e uma média
simples do CDS de outros países emergentes - para captar outros riscos que não os
idiossincráticos. Usamos dados mensais desde 2003 e rodamos uma projeção dinâmica para

apontar que aquele período de mudanças de metas fiscais trouxe uma piora do CDS bem
acima do sugerido pela “foto” fiscal daquele período, fato que vai ao encontro do nosso
argumento de que a responsabilidade com a meta é sinalização relevante com efeitos práticos

Dependent Variable:
CDS_BZ
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

G(-3)
T(-3)
JUROS(-1)
CDS_EM
AR(1)

1.676033
-1.611162
0.151134
0.966305
0.922737

0.479644
0.462495
0.094640
0.030824
0.029011

3.494329
-3.483630
1.596939
31.34959
31.80675

0.0007
0.0007
0.1130
0.0000
0.0000

CDS_BZ = log do CDS Brasil de 5 anos
G = log das despesas primárias recorrentes do Governo Central/PIB
T = log das receitas líquidas recorrentes do Tesouro Nacional/PIB
Juros = log dos gastos com juros nominais do Governo Central/PIB
CDS_EM= log da média do CDS de 5 anos de diversas economias emergentes

A tabela acima aponta, por exemplo, que o efeito negativo sobre o CDS de uma elevação das
despesas recorrentes é pouco maior que o efeito positivo de uma elevação das receitas
recorrentes: elevar o primário via corte de despesas é mais eficiente aos olhos da percepção
de risco, mas o second best é conseguir gerar primários superavitários de forma recorrente.
Além disso, para concluir, podemos ver abaixo a projeção do CDS (CDS_BZF) resultante desse
modelo. No gráfico, destacamos o descolamento entre o CDS efetivo e aquele teórico e
resultante do fiscal observado no período em questão: o que importa para os investidores é o
seu balanço de risco sobre a postura fiscal prospectiva, sendo que o comprometimento com a
meta traz informação relevante para os analistas e investidores.
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