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RESUMO 

 

 

O trabalho avalia o comportamento do multiplicador fiscal brasileiro de consumo do governo 

entre os anos de 1996 a 2116. Através de um modelo SVAR analisou-se o comportamento do 

multiplicador dado um choque no gasto do governo. Além da análise do modelo padrão ainda 

realizou-se a criação de variáveis dummies mensurando: o estado da economia, abaixo e 

acima do produto natural, e dado o choque presente, demanda ou oferta. Tal como 

apresentado pela literatura nacional e internacional os resultados refletiram melhor 

desempenho na economia em momentos de produto abaixo de seu potencial e em situação de 

choque de demanda. Apesar de resultados mais favoráveis ainda sim foram inferiores a 1, 

demonstrando baixa eficácia do multiplicador, no qual foi apontado situações estruturais da 

economia brasileira tal como o elevado endividamento e gasto publico como possíveis vetores 

de perda de eficiência. Por fim, o estudo evidenciou o comportamento do multiplicador em 

situação específica de choque negativo de oferta em que tivemos resultados superiores a 1, 

indicando que o multiplicador deve ser analisado em determinadas circunstância.  

 

Palavras-chaves: Multiplicadores Fiscais. Política Fiscal. Choque de Oferta. Choque de 

Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The work evaluates the behavior of the Brazilian government spending fiscal multiplier 

between 1996 and 2116. Through a SVAR model, it was analyzed the behavior of the 

multiplier given a shock in government spending. In addition to the analysis of the standard 

model, it was also possible to measure, using dummy variables the impact of: the state of the 

economy, below and above the natural product, and given the present shock, demand or 

supply. As presented by the national and international literature, the results reflected better 

performance in the economy in times of product below its potential and in a situation of 

demand shock. Although it had more favorable results it still lower than 1, demonstrating low 

efficacy of the multiplier, in which it was pointed out structural situations of the Brazilian 

economy such as the high indebtedness and public spending as possible vectors of loss of 

efficiency. Finally, the study evidenced the behavior of the multiplier in a specific situation of 

negative supply shock in which we had results higher than 1, indicating that the multiplier 

should be analyzed in certain circumstances. 

 

Keywords: Tax Multipliers. Fiscal Policy. Offer Shock. Demand Shock 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

A discussão sobre o impacto econômico da utilização de instrumentos fiscais não é recente. 

De fato, a história do pensamento econômico remete ao início do século XX com o 

surgimento de autores como John Maynard Keynes, que trouxera a política fiscal a um 

protagonismo uma vez que, a partir de então, passou a ser considerada forma de revitalização 

econômica após crise de 1929. Apesar de ser a base para os estudos sobre multiplicadores 

fiscais, as ideias keynesianas perderam muito de sua força no meio acadêmico após a década 

de 70, quando recebeu críticas de autores como Robert Lucas e Milton Friedman.  

 

A crise financeira de 2008 fez ressurgir essa discussão. Nos países de alta renda, os 

mecanismos monetários foram rapidamente esgotados devido, principalmente, a um contexto 

de taxas básicas de juros extremamente baixas. Já para os países de menor renda, ou “em 

desenvolvimento”, Vegh e Vuletin (2015) demonstraram que as políticas fiscais carregam 

comportamento pro-cíclico que mina a eficácia das políticas monetárias, dada o aumento do 

endividamento e o receio de uma dominância fiscal.     

 

No entanto, ainda há muitas divergências sobre a real capacidade dos mecanismos fiscais em 

gerar efeitos positivos sobre produção, renda e emprego. Nos Estados Unidos (EUA), em 

2009, é lançado o American Recovery and Reinvestment Plan, programa do governo com 

claras características de ação fiscal para a retomada do crescimento econômico (PIRES, 

2014). Ainda naquele país, a recente eleição do candidato republicano Donald Trump para 

presidente, com propostas de maior ativismo fiscal, levou o Federal Reserve System (FED), 

banco central americano, a sinalizar a um maior relaxamento monetário. Já o Brasil caminha 

em direção oposta. Um grande sinalizador dessa tendência foi a aprovação da Proposta de 

Emenda constitucional 241, em 2016, ao qual limita o crescimento das despesas do governo à 

correção da inflação, por um período de 20 anos. 

 

O arcabouço de trabalhos acadêmicos sobre o tema continua a aumentar, mas ainda não há 

uma vertente predominante. Para o caso brasileiro, houve trabalhos em que a estimação do 

multiplicador de consumo ficou próxima a zero e outros em que ficou superior a 1,0. Os 

resultados teóricos têm indicado cada vez mais a relevância de avaliar tanto o tamanho do 

multiplicador quanto as condições econômicas sob as quais ele está presente. Essas reflexãoes 
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têm levado os economistas a concluir que os multiplicadores fiscais são dependentes do 

estado da economia (PIRES, 2014).  

 

Apesar do aumento de produções academicas sobre os multiplicadores fiscais nos últimos 

anos, ainda assim é escassa a quantidade de materiais produzida para o Brasil. Pires (2014) e 

Samuel (2014) realizaram estudos para o Brasil nos quais verificaram que, a depender do 

nível de atividade econômica, o efeito do multiplicador altera em magnitude e duração. Em 

momentos nos quais há diminuição do nível de produção, o multiplicador é superior a 

momentos de crescimento da atividade econômica. Esse resultado encontrou respaldo na 

literatura internacional, como colocado em Auerbach e Gorodnichenko (2012b).  

 

Partindo da metodologia proposta por Blanchard e Perotti (2002), este trabalho utilizou o 

modelo SVAR (vetores autoregressivos), com um set de dados atualizados, para a economia 

brasileira, e buscou-se estimar o multiplicador de consumo do governo. O enfoque da 

pesquisa foi sobre  o multiplicador de gastos do governo, uma vez que para estimar o 

multiplicador de impostos é necessário estimar previamente a taxa de imposto efetiva, cuja 

complexidade de cálculo visando evitar viés, no caso brasileiro, requer uma pesquisa 

específica dado a dificuldade de se trabalhar os dados na forma apresentado.   

 

Primeiramente, foram criadas variáveis dummies para classificar momentos em que a 

economia está acima ou abaixo de seu potencial de crescimento. Os resultados encontrados 

seguiram a literatura nacional e internacional, ao apontar para um maior e mais prolongado 

multiplicador em situações de produto interno abaixo de seu potencial. A inovação do 

trabalho decorre de em um segundo momento, em que foram criadas outras variãveis 

dummies visando classificar o choque sobre o qual a economia encontrava-se: oferta ou 

demanda. Buscou-se avançar no estudo dos multiplicadores com base na hipótese de que a 

dinâmica econômica é relevante para a mensuração do multipicador. Ou seja, a depender do 

tipo de choque, o efeito do multiplicador varia. A estimação demonstrou que, em situações em 

que a economia está sob choque de demanda, o multiplicador tem maior valor e duração.   

 

O trabalho foi divido em cinco sessões, incluindo essa introdução. A proxima sessão busca 

expor os temas relacionados a este estudo, bem como os pricipais autores e publicações 

atuais. Na sequência,apresenta-se a metodologia e a base de dados utilizada. Posteriormente, 
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são expostos os resultados encontratodos e os testes de robustez do modelo, seguidos da 

conclusão.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A construção do Referencial Teórico que sustenta as teorias apresentadas neste trabalho 

começa por uma revisão das principais linhas/escolas do pensamento econômico com relação 

a política fiscal e sua aplicação. Posteriormente faremos a exposição do conceito de 

multiplicadores fiscais e os principais trabalhos observado na literatura recente evidenciando a 

metodologia e os resultados encontrados. 

 

 

2.1 UMA BREVE REVISÃO: DE KEYNES A QUEBRA DO LEHMAN BROTHERS 

 

 

Dentro do universo da ciência econômica e sua complexidade, a aplicação de um estudo dos 

agregados econômicos tem sido comumente atribuído a figura de John Maynard Keynes 

(1883-1946), economista britânico com proeminente influência do começo até meados do 

século XX. Apesar de ser equivoca a ideia de que Keynes seja o fundador dessa vertente do 

estudo econômico, tendo figuras importantes como Michal Kalecki
1
 cujo trabalho é 

contemporâneo, é de fato com Keynes que a ênfase da análise econômica passa de uma ótica 

microeconômica dominante nos trabalhos dos clássicos (como Adam Smith e David Ricardo) 

e neoclássicos (como Alfred Marshall e Léon Walras) para a macroeconomia. Ao invés 

realizar o estudo tendo como ponto de partida o comportamento dos agentes econômicos 

individuais ele faz uma análise partindo do conceito de agregados econômicos, tal como a 

renda nacional e seus componentes, o consumo, o investimento, despesas do governo, 

importações e exportações, e demais componentes (BRESSER-PEREIRA, 1976). 

 

Também é errônea a ideia de que não havia estudos voltados a macroeconomia dentro da 

ideias clássicas. Conceitos como a relação entre produtores e consumidores, a análise do 

equilíbrio geral de Walras, caracterizados como pilares microeconômicos, eram extrapolados 

não só para os setores específicos mas para o todo da economia. Juntamente a Lei de Say, e a 

teoria quantitativa da moeda davam as bases para o estudo da assim chamada macroeconomia 

clássica. Analisando um pouco mais esses dois últimos pontos. A Lei de Say partia da ideia de 

                                                             
1 De Michal Kalecki ver Theory of Economics Dynamics, Monthly Review Press, 1968, Nova York, e Selected 

Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy, 1933-1970, Cambridge University. 
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que a produção era motivada dado um desejo de consumo, que só seria possível via a geração 

de recurso dado a remuneração obtida pela ação produtiva. Com isso não haveria crises de 

superprodução ou de subconsumo, a não ser setorial e transitório, uma vez que a produção 

gera o consumo. Já a teoria quantitativa da moeda parte da equação de trocas no qual a renda 

seria decorrente da quantidade de moeda real. Com a velocidade-renda constante, ou pelo 

menos sem que ela sofra interferência da taxa de juros, as variações da velocidade da moeda 

seriam passageiras, causadas principalmente por variações na quantidade de moeda oferecida 

pelo sistema bancário sem que houvesse tem de impactar na renda.   

 

Tais pressupostos utilizavam como premissa que os preços, sejam eles dos insumos (matéria 

prima) ou da força de trabalho (salários), eram sempre flexíveis; e o de que a moeda não era 

utilizada com fins de “entesouramento”, ou seja, a moeda por si só não traz utilidade ao 

indivíduo se não para facilitar as transações. A manutenção da velocidade-renda da moeda 

constante, e considerando que não houvesse entesouramento de moeda, reforçava a lei de Say 

(BRESSER-PEREIRA, 1976).   

 

Desta forma, as principais bases da teoria clássica/neoclássica, aplicada na macroeconomia 

advogava que o mercado tem mecanismos auto-ajustantes no qual, seja pelo fator da produção 

gerar a demanda, seja pela característica da flexibilidade dos preços para o ajuste de 

desequilíbrios, trariam uma mecanismo de controle dos agregados no qual, como 

consequência manteria o nível de emprego sem rupturas. Essa ideia será desafiada por Keynes 

em sua obra mais difundida “The General Theory of Employment, Interest and Money” (GT).  

 

Na GT o autor nos apresenta uma análise do sistema econômico, diferente do que é 

apresentado na microeconomia, no qual não toma a produção total como um dado e o pleno 

emprego como uma decorrência inerente do sistema, colocando como incógnitas a alocação 

dos fatores de produção entre diversas possíveis de aplicação, através do mecanismo de preço, 

e a consequente remuneração dos fatores. Keynes ainda integra a teoria monetária a sua visão 

macro diferentemente ao observado nos clássicos.  

 

De forma resumida, a exposição feita na GT é uma análise que busca entender a dinâmica do 

emprego no qual está relacionada a procura agregada efetiva, ou seja, renda. Por sua vez a 

renda integra a função consumo que depende da renda disponível, e que tende a crescer a uma 

taxa menor do que a renda. Colocando de outra forma, a propensão marginal ao consumo é 
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inferior a um, o que leva a uma tendência ao aumento da poupança (dado o aumento a 

propensão média à poupar). Com isso o fator investimento, outro componente da função 

consumo, passa a compensar a equação como contra parte da identidade S=I (poupança igual 

a investimento). Dado o efeito multiplicador que o investimento apresenta teríamos uma nova 

determinação da renda. Uma vez que o investimento está relacionado com a eficiência 

marginal do capital e taxa de juros (função investimento), ou seja, enquanto o retorno 

marginal do capital for superior a taxa de juros aplicada a economia teremos uma propensão 

ao investimento.  

 

É possível notar um relativo deslocamento da posição coadjuvante da renda, como exposto 

anteriormente na Lei de Say para um papel mais central na teoria econômica keynesiana. 

Contudo, outro importante pilar da Lei de Say e a teoria quantitativa da moeda no qual 

Keynes irá confrontar é a questão do entesouramento e para isso o autor evoca o papel dos 

especuladores. Na medida em que a taxa de juros da economia se eleva teremos menor 

interesse em manter na forma liquida moeda, preferindo manter em títulos. Juntamente a isso, 

o retorno marginal do capital também está ligado a taxa de juros ao passo que elevando-se 

reduz a atratividade diminuindo o interessem na aplicação. Esse mecanismo seria a forma de 

regular a dinâmica da atividade produtiva.  

 

Todavia, para Keynes, o foco de atenção deve estar em situação de crises. Diferentemente de 

como proposto nos modelos clássicos/neoclássicos o ajuste de preços dos fatores de produção, 

em algumas situações (digo algumas, pois o autor não delineia circunstâncias concretas mas 

sustenta sua teoria no fato que a economia não é pautada em uma racionalidade permanente e, 

por isso, pode haver casos específicos) a ajuste dos preços relativos não apresentariam a 

eficiência suficiente e necessária para a correção e retorno do crescimento da renda. 

Associado a isso, dado o pessimismo geral, o mecanismo tradicional de redução da taxa de 

juros para estimular o retorno econômico poderiam ter seus limites testados em situações de 

no chamado zero lower bound, a partir de um certo nível (baixo) da taxa de juros, a procura 

de moeda seria perfeitamente elástica em relação à taxa de juros. Isto significa que a curva de 

procura de moeda, a partir desse ponto, tornar-se-ia horizontal, paralela à abcissa onde se 

mede a quantidade de moeda. Entraríamos, assim, em uma armadilha da liquidez no qual 

haveria preferência pela moeda.     

 



15 

A argumentação feita no GT vai nessa direção, as crises de demanda efetiva e, por tanto, 

desemprego, aconteceriam pelo fato de os indivíduos, em face à incertezas em relação ao 

futuro, retém moeda postergando, desta maneira, decisões de consumo e investimento mesmo 

em situações de taxa de juros baixas (FERREIRA FILHO, 1997). Ou seja, visto que a política 

monetária teria seu efeito reduzido, não dando conta de reverter assim as decisões de gastos, 

bem como a flexibilidade dos salários nominais, o Estado deveria assumir o papel de ser o 

criador da demanda efetiva e, consequentemente, expandir os níveis de produto e emprego. 

Assim, o gasto governamental teria sobre a economia um efeito multiplicador.   

 

Para Keynes a solução dada pelos clássicos/neoclássicos para a questão do desemprego via 

ajustes dos preços (salários) não seria efetiva, de um lado, por questões institucionais 

(organização sindical, legislação etc.) com rigidez a diminuição do salário, de outro, pois isso 

levaria a uma redução da procura efetiva, principalmente bens de consumo (BRESSER-

PEREIRA, 1976). Desta maneira a política fiscal ganha centralidade como forma de 

contrabalanceamento a insuficiência do investimento privado. Para ele, dado a condição 

deprimida e pessimista dos agentes econômicos o Estado intervir via investimento direto, 

preferencialmente em setores que promovam o aumento da produtividade geral, mas não se 

restringindo somente a ele. Gastos de despesa corrente seriam aceitável como forma de injetar 

estimulo na economia. Corte de impostos também é mencionado como forma de atuação uma 

vez que trariam maior investimento privado, assumindo taxas de juros baixas.  

 

Os desdobramentos das ideias de Keynes tiveram relativa dominância nos ciclos econômicos 

(como observado pela grande popularidade de modelos como o IS-LM, criado por J. Hicks 

que refletia as propostas Keynesianas) até meados da década de 1970. A experiência da 

depressão de 1929 seguida pela segunda guerra mundial criaram um consenso no qual o 

multiplicador e política fiscal detinha um grande importância em mitigar o business cycle. 

Atuando com características contra cíclicas na maioria dos locais em que teve sua aplicação, 

sendo que o mecanismo de regulação acabava refletindo no resultado primário fiscal 

(DELONG; SUMMERS, 2012). Com o impacto da crise do petróleo de 1973 a relação 

observada pela curva de Phillips (entre nível de desemprego e inflação) passa não mais ter 

evidencias empíricas, tendo registro de situações com baixo crescimento econômico, e 

consequentemente desemprego, juntamente com aumento da inflação. Os anos 70 

demonstraram que a política monetária tinha grande influência na performance econômica. 

Foi possível obter evidencias empíricas no qual a utilização dos instrumentos de politica fiscal 
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de gerenciamento da demanda elevava os nível nominais de renda, mas não necessariamente 

os nível reais (DELONG; SUMMERS, 2012). Começa a surgir críticos tais como Robert 

Lucas, Finn E. Kydland, Edward Prescott e Milton Friedman no qual retomam as 

características dos pensadores clássicos/monetaristas em detrimento a visão agregada que 

vigorava.  

 

No que ficou conhecido como a crítica de Lucas, Robert Lucas, em artigo publicado em 1976, 

faz um contraponto aos modelos econométricos que vigoravam destacando que os parâmetros 

não são estáticos e como isso não poderia assumir que os agentes permaneceriam com o 

mesmo comportamento ao longo do tempo. Segundo sua argumentação, era mais apropriado 

uma microfundamentação na definição dos parâmetros. Através da ideia de expectativas 

racionais é aceito que mudanças na dinâmica econômica, incluindo o governo, podem ser 

apreendidas e incorporadas no comportamento dos agentes (LOPREATO, 2006). 

 

Somado a ideia de expectativas racionais, os possíveis déficits ficais em consequência da 

atuação ativa da política fiscal trariam efeitos negativos a economia. A exemplo podemos 

citar o efeito do crowding out e a teoria de equivalência ricardiana.  

 

O crowding out é pautado na ideia que o aumento dos gastos do governo com recorrência de 

déficit público traria uma competição por recursos financeiros com o setor privado o que 

levaria a uma diminuição do investimento privado, principalmente por meio do aumento da 

taxa de juros. A possibilidade e intensidade desse efeito tem mais relação com as condições 

de financiamento dos gastos do governo do que com a situação prévia da atividade 

econômica. Temos um impacto no setor privado com relação a oferta de crédito e o custo do 

mesmo. A oferta de crédito acaba sofrendo, mesmo que indiretamente, a competição do setor 

público, no qual, devido ao seu nível de endividamento sofre um aumento na taxa de juros. 

Nessa mesma linha, tendo o governo como o agente de menor risco da economia, o juros 

aplicado ao setor privado também aumenta trazendo um maior custo à alavancagem e, por 

tanto, reduzindo o retorno dos agente privados e consequentemente desestimulando o 

investimento desse (HERMANN, 2006). Com isso o efeito multiplicador do gasto do governo 

é, de alguma forma, reduzido pela saída do investimento privado.  

 

Já o enfoque da equivalência ricardiana considera que o financiamento do gasto público tem o 

mesmo efeito que aumento de impostos sobre a economia. Essa equivalência é pautada na 
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ideia da expectativa racional no qual, como já colocado aqui, o agente antecipa que o maior 

déficit do governo deverá implicar em algum momento em maior nível de imposto futuro para 

fazer frente as obrigações financeiras. Com isso dado o modelo de ciclo de vida, segundo o 

qual os agentes dividem sua renda entre consumo (C) e poupança (S) objetivando manter um 

nível futuro de consumo, a ideia central do modelo keynisiano de um multiplicador dos gastos 

públicos sobre a economia através da propensão marginal do consumo fica prejudicada 

(HERMANN, 2006).  

 

Tais críticas promovem um questionamento sobre a viabilidade da construção de uma política 

ótima, capaz de maximizar em dado momento a função objetivo da política econômica. Como 

consequência temos um redirecionamento nas ideias econômicas que enfraquece a ideia de 

uma administração da demanda agregada e direciona para a ideia que os agentes econômicos 

deveriam estar mais comprometidos com a estratégia da política econômica (MISHKIN, 

1995). Assim acaba-se por quebrar com a percepção anterior de que deveria haver 

flexibilidade para a reação do governo diante de alterações no cenário econômico 

(LOPREATO, 2006).   

 

Com a ideia de inconsistência temporal, baseada na teoria de expectativas racionais, pensar 

em uma por atividade de política comandado pelo estado perde o efeito uma vez que os 

agente incorporam racionalmente essa dinâmica. O papel do governo dentro da política 

econômica volta-se para a questão da credibilidade, ou seja, o governo assumindo uma 

trajetória deve ter mecanismos para garantir aos demais agentes da economia que essa 

trajetória não será alterada, pois, caso seja, ela perderá sua eficiência. Tais mecanismos 

adquirem diferentes roupagens como, por exemplo, um quadro institucional adequado, a 

independência do banco central e até mesmo incorporação constitucional, como o exemplo do 

caso brasileiro atual em relação aos gastos do governo (PEC 241).   

 

A maior integração mundial, tendo como um dos exemplos a alteração do regime cambial 

(fixo) de Bretton Woods, lançava maior força ao movimento de capitais. Com isso 

gradativamente o papel central da política fiscal passa a dar lugar a política monetária, sendo 

a política fiscal colocada no papel de fiadora do ambiente econômico. A preocupação com o 

aumento do esforço fiscal sinaliza a ausência do risco de default, tornou-se dominante, sendo 

a ela a ancora para os agentes privados no qual seu reflexo é observado nos principais preços 

relativos, juros, inflação e câmbio (LOPREATO, 2006). O foco da discussão sobre a política 
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fiscal passa então ao debate sobre a sustentabilidade de dívida pública (relação dívida/Produto 

Interno Bruto – PIB). A crença na trajetória de solvência da situação fiscal emerge como pilar 

da estabilidade que orienta o movimento de capital. Não basta olhar a Necessidade de 

Financiamento do Setor Público como indicador – esse reflete somente o movimento 

realizado – mas sim é preciso ver a trajetória, ou seja, a capacidade de geração de resultado 

primário que garanta a manutenção da dívida. É entendido que tendo uma política fiscal 

“estática” e garantidora, a política monetária seria a melhor ferramenta para ajuste da 

economia. 

 

Outra forma de evidenciar a perda de centralidade do modelo, assim chamado, keynesiano de 

política macroeconômica é, além da ideia já aqui exposta, a consolidação fiscal. Ela caminha 

de lado oposto as ideias originárias de Keynes uma vez que implica em uma melhora dos 

resultados econômicos em países com altos índices de endividamento via ajustes nos gastos 

públicos visando a redução do déficit fiscal. Enquanto que tradicionalmente teríamos uma 

redução na atividade econômica devido aos cortes de gastos do governo, os efeitos não-

keynesianos através da maior confiança dos agentes econômicos e folga para a efetividade da 

política monetária compensariam essa redução (LOPREATO, 2006).    

 

Esse modelo com forte defesa dos “neomonetaristas”, ou novos clássicos, passaram a 

mensurar os impactos das políticas fiscais sobre o nível de oferta. Com isso, por volta dos 

anos 1990 muito dos economista de maior expressão passaram a rejeitar a discricionariedade 

da política fiscal, através da gestão da demanda agregada, como ferramenta de estabilização 

econômica (DELONG; SUMMERS, 2012). Essa visão se mostrou preponderante até a quebra 

do Lehman Brothers em 2008 marcando a crise financeira global.  

 

O contexto geral no qual se deu a crise financeira e as respostas dos principais bancos central 

com redução da taxa real de juros, próximo ou inferior a zero, mostraram certa limitação da 

política monetária como veículo suficiente para conter o aumento do desemprego e a queda 

no nível de atividade. A ausência de restrições produtivas e associado com economias com 

taxas de juros reais com zero cupom começou a sinalizar uma maior espaço para uma política 

fiscal. No mais, também é observada a volta da preocupação com a questão da demanda 

agregada como impulsionador do crescimento no qual observamos, principalmente nas 

economias mais desenvolvidas, queda no crescimento produtivo juntamente com queda na 

inflação (sendo alguns caso de deflação) indicando choques de demanda (SUMMERS, 2015). 
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Como consequência foi possível observar atividades no lado fiscal como forma de resposta a 

crise como o lançamento do American Recovery and Reinvestment Plan lançado em 2009 nos 

EUA no qual demonstrou uma ação fiscal do governo (PIRES, 2014). Notadamente passa a 

vigorar maiores frentes de estudos visando entender as bases e resultados de políticas fiscais e 

os impacto nos multiplicadores sobre a economia. 

  

 

2.2 MULTIPLICADORES FISCAIS 

 

 

De forma geral, o conceito de política fiscal tem uma presença não só nas questões 

econômicas, mas com a própria ideia do papel do estado e a forma de interação com o social. 

Sua ideia e consequências são maiores do que o reflexo dentro da atividade econômica e 

também sua manifestação.  

 

Delimitando essa visão dentro da ótica econômica, a política fiscal comumente é 

acompanhada com o questionamento sobre qual seu impacto para com a produção de riqueza. 

Com isso, busca-se mensurar qual o multiplicador que acompanha as variáveis da política 

fiscal. Vale ressaltar que o multiplicador fiscal não é um parâmetro estrutural da economia, ou 

seja, ele é a resposta das variáveis endógenas a mudanças nas variáveis fiscais, desta forma a 

condição no qual o multiplicador se dá apresenta relevância (PIRES, 2014). Assim, o 

multiplicador fiscal tem como objetivo medir o impacto de uma inovação fiscal sobre o PIB.  

 

O multiplicador pode ser definido como a razão entre a mudança no PIB/Produto (∆Y) e uma 

variação nas variáveis de gestão da política fiscal. Tais variáveis não são limitadas ao 

consumo do governo (∆G), mas também a parte de investimento (∆Ig) bem como sua 

arrecadação (∆T). Desta forma, teremos mais de um multiplicado sendo aplicado a cada uma 

dessas variáveis que carregam características distintas e é esperado impacto diferenciado. Para 

fim de demonstrar de forma mais simplista a lógica do multiplicado, optaremos nessa sessão 

considerar ∆X como representante de todos os demais.  

 

Por tanto uma primeira forma de apresentar o multiplicador seria como sendo ∆Y(t)/ ∆X(t).  
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Como colocado na sessão anterior, o efeito multiplicador da política fiscal estaria relacionado 

com a produção através da aquisição por parte do governo de produtos e serviços - via 

consumo próprio (G) e investimentos (I). Contudo, além do efeito direto a política também 

ampliando o consumo privado (C) através da propensão marginal a consumir (c). Absorvendo 

de Hermann (2006), temos: 

 

Dado o período t = 0 e assumindo inovação na política fiscal 

  ( )     ( )          (1)    

 

Na medida em que o aumento da renda (  ) ocorre, no período subsequente t = 1 temos um 

estimulo ao consumo    ( )     ( )      ( )      ( ), em que c é a propensão 

marginal a consumir, sendo 0 < c < 1. 

 

Os feitos do multiplicador pode ter efeito prolongado no tempo, contudo com menor impacto 

na medida que c assume a cada período um efeito exponencial e, devido a sua condição de 0 < 

c < 1, tendendo a zero no limite.   

 

Pires (2014), citando Hall (2009), apresenta a definição de multiplicadores a partir da 

conversão da elasticidade ( ) do produtor em relação as variáveis fiscais (Y, X).  

 

        
   

 
  

 

  
  

 

 

  
  

  

  

 

 
         (2) 

 

Sendo 
  

  
 a definição de multiplicador ( ) podemos montar a relação entre multiplicador e 

elasticidade da seguinte forma: 

 

        
     

 

 

             (3) 

 

Válida também é a colocação do autor sobre as medidas dos multiplicadores. São elas: 

 

a) o multiplicador de impacto = 
  ( )

  ( )
 

b) o multiplicador de horizonte n = 
  (   )

  ( )
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c) o multiplicador de pico, definido como o impacto máximo dentro de qualquer 

horizonte n = maxn  
  (   )

  ( )
 

d) o multiplicador cumulativo que soma toda a trajetória de mudanças no PIB e da 

política fiscal no horizonte n = 
∑   (   ) 

   

∑   (   ) 
   

  

 

 

2.2.1 Mensuração e impacto dos multiplicadores fiscais na atividade econômica 

 

 

A análise empírica dos multiplicadores fiscais é razoavelmente nova, sendo os primeiros 

estudos do início dos anos 90 (SIQUEIRA, 2016). De modo geral notamos um crescimento no 

número de trabalhos publicado sobre o tema após a deflagração da crise dos subprime de 

2008, sendo que a presença de publicações nacionais é relativamente pequena e nitidamente 

concentrada nos últimos cinco anos. 

 

 Podemos dividir as técnicas econométricas em três metodologias: a de Vetores 

Autoregressivos (VAR), a dos modelos Dynamic Stochastic General Equilibrium Models 

(DSGE) novos-Keynesianos e estudo de eventos (SAMUEL, 2014). Para fins didáticos, 

organizaremos essa sessão de forma a abordar cada um separadamente dividindo-os de forma 

cronológica e, ao final, será apresentado um quadro sintético no qual o objetivo é evidenciar 

os métodos mas, principalmente os principais resultados e conclusões a fim visualizar com 

maior facilidade as contribuições dos estudos ao presente trabalho bem como a inovação aqui 

pretendida.   

 

 

2.2.1.1 Vetores Autoregressivos (VAR) 

 

 

Todos os métodos econométricos que apresentaremos a seguir tem como base Vetores 

Autoregressivos (VAR). De acordo com Peres (2006) a metodologia pode ser empregada em 

três variantes.  
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a) na forma reduzida ele tem estrutura de um sistema de equações que coloca cada 

variável como função linear dos próprios valores, dentro de sua série histórica, e 

dos valores defasados de todas as outras variáveis consideradas no sistema, além 

do termo de erro com covariância nula. Havendo correlação entra as variáveis, o 

que se mostra comum nas questões macroeconômicas, o resíduo de uma das 

equações de forma reduzida deve ser correlacionado com os demais resíduo das 

outras equações. Assim, os resíduos dessas regressões são interpretados como 

movimentos não esperados nas variáveis do modelo; 

b) na forma recursiva é montado para que o termo de erro em cada equação seja 

ortogonal em relação ao resíduo da equação precedente, ou seja, impõe uma 

ordenação entre as variáveis. De forma geral utiliza-se da decomposição de 

Cholesky para a matriz de covariância da forma reduzida;  

c) na forma estrutural utilizamos a teoria para classificar as relações contemporâneas 

entre as variáveis, o que exige hipóteses teóricas para a identificação que permita 

interpretar as correlações.   

 

Com base nas descrições acima, entraremos nos desdobramento das principais técnicas 

contemplada na literatura atual.  

 

 

2.2.1.1.1 SVAR 

 

 

Existe uma ampla utilização dessa metodologia aplicada a estudos de política monetária, 

sendo Sims (1980) um dos primeiros a utiliza-la. Contudo a técnica tem como seu expoente 

na aplicação para mensurar multiplicadores fiscais com Blanchard e Perroti (2002). Os 

autores utilizam o VAR estrutural (SVAR) associado com uma abordagem narrativa de 

eventos da política fiscal aplicando sobre os gastos do governo (consumo mais investimento), 

receitas liquidas e produção econômica (PIB), durante o período pós guerra nos Estados 

Unidos compreendido entre 1947 a 1997 de forma a caracterizar os efeitos dinâmicos.  

 

De modo geral, as principais premissas identificada dos autores foram:  

 

a) políticas discricionárias não tem impacto no produto no trimestre corrente; 
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b) as respostas políticas não discricionárias à produção são consistentes com 

estimativas auxiliares das elasticidades do produto fiscal; 

c) inovações em variáveis fiscais não previstas no VAR constituem inesperadas 

inovações de política fiscal; 

d) multiplicadores fiscais não variam ao longo do ciclo econômico. 

 

O trabalho conclui, através do set de resultados – obtidos através da divisão entre a 

elasticidade do PIB em relação aos gastos do governo e a razão entre os gastos e o PIB, tal 

como demonstrada na equação (2) – que o multiplicador varia entre 0,9 e 1,84 quando há 

choque de inovação no gasto público. Também é verificado a expectativa de multiplicadores 

positivos para o consumo do governo e negativo para a receita, ou seja, a um desestímulo ao 

produto aumentando a taxação sobre a economia. Essas verificações vão em linha com o 

pensamento keynesiano, verificando impactos positivo no consumo privado.  

 

Peres (2006)
2
 replicou o estudo de Blanchard e Perroti (2002) para o período de 1994 a 2005 

demonstrando que os efeitos dos choques para a realidade Brasileira também foram 

observados. Apesar de pequenas, os multiplicadores seguem características keynesiana. O 

autor contribui com o estudo dos multiplicadores ao desagregar as variáveis de gasto do 

governo em despesas e investimento. Observou-se maior impacto indireto sobre o produto e 

com maior duração nos multiplicadores ligados a investimento. Já sobre a resposta a despesa 

encontrou-se diferença consistente no padrão temporal.  

 

Favero e Giavazzi (2007) replicam o mesmo método nos Estados Unidos de 1960 a 2005 

introduzindo a dívida pública americana e registram a presença de multiplicadores tal como os 

estudo anteriores contudo menor do que previamente encontrado. Cavalcanti e Silva (2010) 

seguiram a mesma linha de Favero e Giavazzi (2007) e aplicam o método no caso brasileiro 

tendo resultados similares.  

 

Pires (2014) realizou estudo para o Brasil com ajustes na base na receita corrente liquida, 

através de trabalho realizado por Dos Santos (2008) e considerando a quebra – já intencionada 

em Peres (2006) – entre consumo e investimento do governo (Formação Bruta de Capita Fixo 

– FBCF) para o período de 1996 a 2011. A ordenação das variáveis seguiu da mais exógena 

                                                             
2 Ver também Peres e Ellery (2009) 
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para a mais endógena, obtendo como conclusão o maior impacto e duração dos 

multiplicadores sobre o investimento (FBCF), tal como já previamente havia indicado Peres 

(2006).  

 

O método aplicado por Blanchard e Perroti (2002) no estudos dos multiplicadores fiscais 

inaugura uma nova frente nas pesquisas e com isso possibilita o maior número de críticas para 

o refinamento da técnica. Mountford e Uhlig (2009) apontam para a questão da identificação 

do VAR e, assim, a ordenação recursiva das variáveis. Auerbach e Gorodnichenko (2012a) 

colocam que um dos principais pontos discutido entre os pesquisadores tem sido sobre como 

endereçar a questão da endogeneidade da política fiscal, ou seja, como identificar inovação 

observadas no modelo realmente representam fatos não-antecipados pelos agente. Riera-

Crichton, Vegh e Vuletin (2016) reforçam esse ponto e destacam que uma das primeiras 

tratativas buscando endereçar esse problema foi limitar a análise aos gastos militares por 

serem esses, em teoria, essencialmente exógenos.  

 

 

2.2.1.1.2 Identificação agnóstica 

 

 

Também conhecido como VAR com restrição de sinais, Mendonça, Medrano e Sachsida 

(2009) expõem que usualmente a modelagem SVAR identifica a relação contemporânea entre 

as variáveis pautada em informações a priori advindo da teoria economia. A identificação 

agnóstica reduz fortemente o emprego de informações a prior ou restrição no modelo 

enquanto complementa outros métodos que adotam restrições na função de impulso respostas 

a choques específicos. Os autores destacam a dificuldade na identificação de choques fiscais 

“verdadeiros” e movimentos fiscais que são apenas respostas automáticas a outras categorias 

de choques, por exemplo aumento da arrecadação como consequência do inovações 

monetários ou influência de ciclo de negócios.  Com base na metodologia aplicado por Uhlig 

(2005) os autores supracitados rejeitam através de restrição de sinais as funções de impulso-

resposta que vão de encontro a teoria.  

 

Os principais resultados encontrados foram: 

 



25 

a) dado um impulso expansionista dos gastos público a resposta do consumo privado 

é quase certamente positiva. No entanto existe uma probabilidade de queda no 

PIB em 77% o que pode indicar um efeito de crowding out;  

b) existe uma probabilidade de 56,6% do produto reagir negativamente após um 

choque positivo (aumento) nas receitas liquidas corrente do governo. Contudo, 

também existe uma probabilidade de 76% de um aumento futuro do PIB.  

 

Samuel (2014) aponta que os resultados encontrados por Mountford e Uhlig (2009) com 

modelos aplicados a economia americana entre os anos de 1955 e 2000 demonstraram que o 

aumento do consumo público financiado via aumento do déficit fiscal tiveram multiplicadores 

de 0,65.  

 

 

2.2.1.1.3 Estado da economia 

 

 

Tal como colocado pela teoria keynesiana clássica, o impacto de medidas de expansão dos 

gastos públicos teriam impacto na economia com grau e duração diferente a depender do ciclo 

econômico em que ela se encontra. Hall (2009) pontua ainda, como já colocado aqui nesse 

trabalho na sessão anterior, que a crise de 2008 (subprime) infligiu novo realce sobre essa 

condição ao ver os mecanismos de ajuste monetário restritos pela condição de taxa de juros 

zero. Nesse sentido a proposta do autor é estudar o comportamento do multiplicador não de 

forma estática mas sim condicionado a estado da economia. Ele discute diversos fatores que 

interferem no comportamento dos multiplicadores como o momento da política monetária.  O 

autor obteve evidencias que os multiplicadores tem maior valor em momentos recessivos da 

economia sendo eles superior a 1.  

 

 

2.2.1.1.4 Switching VAR 

 

 

Em continuação a analise por estado da economia, os estudo mais recente envolvendo a 

mensuração dos multiplicadores tiveram uma maior atenção para a questão do efeito do gasto 

do governo em períodos distintos da economia (tal como anteriormente aqui exposto). Para 
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tanto um número crescente de artigos passou a focar em modelos com mudanças de estado 

definido endogenamente. As técnicas econométricas utilizada neste aspecto são os modelos 

VAR de parâmetros variáveis no tempo com volatilidade estocástica, os Threshold VAR e as 

regressões em painéis e técnicas VAR, bem como técnicas markoviana de transição 

(SIQUEIRA, 2016).  

 

Em nossa revisão focamos em dois artigos que acreditamos sintetizar essa linha de pesquisa 

Auerbach e Gorodnichenko (2012a; 2012b) como representante da literatura internacional e 

Pires (2014) com trabalho focado no Brasil. Apesar disso é bom evidenciar que existe uma 

gama de outros autores
3
 como Kirchner, Hauptmeirer, Baum, Weber, Moral-Benito que 

tiveram trabalhos neste campo.  

 

Auerbach e Gorodnichenko (2012b) partindo do modelo apresentado por Blanchard e Perotti 

(2002) permitiram que o modelo obtivesse multiplicadores variando ao longo das mudanças 

dos regimes econômicos. Eles encontraram grandes diferenças no tamanho dos 

multiplicadores de gastos em recessões e expansões, com a política fiscal sendo 

consideravelmente mais eficaz em recessões do que em expansões. O segundo ponto 

trabalhado em relação ao artigo base foi a desagregação dos gastos do governo. Por fim eles 

introduziram no modelo forecast visando controlar a antecipação dos agentes do mercado 

sobre as ações de política pública.  

 

Especificamente, foi coletado e convertido em forma eletrônica as projeções trimestrais de 

variáveis fiscais e agregadas do modelo macroeconômico RSQE da Universidade de 

Michigan. Também foi utilizado as informações da Pesquisa de Previsões Profissionais (SPF) 

e as previsões preparadas pelo pessoal do Federal Reserve Board (FRB) para as reuniões do 

Comitê Federal de Mercado Aberto do EUA (FOMC).  

 

Para tanto eles utilizaram o modelo com transição de regime (dividido em dois regimes – 

contração e expansão) suave (Smooth Transition Vector Autoregressive – STVAR). A 

principal vantagem do STVAR em relação à estimativa de SVARs para cada regime 

separadamente é que com este último podemos ter relativamente poucas observações em um 

regime particular - especialmente para as recessões - o que torna as estimativas instáveis e 

                                                             
3 Como forma de acessar maior número de literatura sobre o tema conferir trabalho de Siqueira (2016). 
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imprecisas. Como resultado eles concluíram que as políticas que aumentam as compras 

governamentais têm um impacto muito maior na recessão do que o implícito no modelo linear 

padrão, ainda mais quando se controla as expectativas, o que é claramente exigido, na medida 

em que previsões independentes ajudam a prever os "choques" da política VAR. Dada a 

experiência histórica da economia dos EUA, estimativas preferenciais do multiplicador de 

gastos do governo estão entre 0 e 0,5 em expansões e entre 1 e 1,5 em recessões. 

 

No tocante a pesquisa nacional, Pires (2014) foi o pioneiro na utilização dessa metodologia. 

Tal como abordamos com mais detalhe no modelo de Blanchard e Perotti (2012), Pires (2014) 

também parte da estimação das elasticidade e posteriormente realiza a conversão (tal como a 

equação 2) com relação ao produto (PIB). Ele utiliza a desagregação das despesas do governo 

entre consumo e investimento (FBCF) tal como utiliza de trabalho de Pires (2014) para a 

utilizar a base de dados das receitas correntes liquidas para o período de 1996 a 2012.      

 

Como resultado o artigo aponta que a volatilidade apresenta, no caso brasileiro, significativa 

relevância. Em momentos de baixa volatilidade os multiplicadores mostraram significância 

estatística. A carga tributária líquida apresentou multiplicador fiscal robusto da ordem de −0,2 

a −0,3 enquanto o investimento público apresentou multiplicador maior que a unidade, entre 

1,4 e 1,7. O multiplicador fiscal do consumo do governo não foi significativo.  

 

 

2.2.1.1.5 Narrativa 

 

 

Através da utilização de variáveis dummies, essa técnica identifica momentos em que 

ocorreram choques inesperados que levam como base uma classificação a definir pelo usuário 

do método. Em outras palavras a classificação dos choques pelas dummies carrega um grau de 

subjetividade. O conceito por trás e de que certo episódios, por exemplo períodos eleitorais, 

causam mudanças demasiadamente grandes para serem tratadas como provenientes do mesmo 

processo estocástico que estão sujeitas os demais momentos.  

 

Tendo como autores clássicos na utilização dessa metodologia Ramey e Shapiro (1998), 

Edelberg, Eichenbaum e Fisher (1999), Burnside, Eichenbaum e Fisher (2004) para explorar a 

exogeneidade dos armamentos militares associando os aumento dos gastos com o produto 
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Todos eles encontraram efeitos positivos. A ideia é tratar arranjo fiscal como um evento. 

Todavia, o estudo de eventos demanda que o episódio seja isolado, sem influência de 

qualquer outro choque fiscal significativo, de diferente tipo ou sinal (PERES, 2006).  

 

 

2.2.1.2 Dynamic Stochastic General Equilibrium Models (DSGE) 

 

 

Os modelos DSGE são comumente associados a escola de pensamento Novo Keynesiana no 

qual os paramentos são baseado em microfundamentação de características estruturais da 

economia. Algumas das críticas que essa técnica recebe é o fato da necessidade de se ter um 

arcabouço elevado de premissas para a definição dos parâmetros.  

 

Cavalcanti e Vereda (2015) desenvolveram uma pesquisa utilizando o modelo DSGE 

calibrado para a economia brasileira que considera a presença explicita da folha com 

servidores públicos, além de outras formas de gasto público já considerados em estudos 

anteriores. Também é considerado instrumento de política fiscal tanto para a parte do 

consumo como para a receita. Em terceiro lugar, o artigo investiga os multiplicadores de 

gastos do governo sob diferentes regras fiscais, entre as quais as que exigem a manutenção de 

um orçamento primário equilibrado em todos os momentos.  

 

Como resultado os autores encontraram: 

 

a) choques nas transferências sociais gastos aumentam a produção no curto prazo, 

mas geram multiplicadores negativos no médio prazo, de acordo com todas as 

regras consideradas; 

b) os multiplicadores de investimento público podem ser negativos no curto prazo, 

especialmente sob regras de orçamento primário permanentemente equilibradas, 

mas sempre positivos a médio prazo, à medida que o capital público se torna 

produtivo; 

c) em termos de orçamentos permanentemente equilibrados, os multiplicadores 

relativos às despesas públicas de emprego são negativos ou próximos de zero, 

enquanto que sob regras parciais de ajustamento fiscal são inicialmente positivos 

mas gradualmente diminuem para ou abaixo de zero; 
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d) a substituição do investimento público pelo consumo público de bens e serviços 

pode ser relativamente neutra no curto prazo, mas a médio prazo, à medida que o 

capital público se torna produtivo, conduz a um maior produto, investimento e 

consumo e menor inflação; 

e) as regras fiscais baseadas em impostos distorcidos para equilibrar o orçamento 

primário podem levar a uma produção mais baixa e a uma inflação mais elevada, 

devido ao impacto de impostos mais elevados sobre o custo do capital e os custos 

de produção 

f) as regras de política baseadas em uma estratégia de ajustamento fiscal mais 

prolongada podem beneficiar a atividade económica a curto ou médio prazo, mas 

implicam um custo de ajustamento mais elevado a longo prazo. 

 

 

2.2.2 Resumo dos principais estudos e resultados 

 

 

Tabela 1 – Resumo dos principais estudos e estimações sobre o multiplicador fiscal 

 
Fonte: elaboração própria (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Países Observados Método Amostra Autor Resultado

Literatura internacional

Range países desenvolvidos SVAR 1996-2007 Ilzetski et al. (2010) 0,9

Range países em desenvolvimento SVAR 1996-2007 Ilzetski et al. (2010) 0,4

Range países europeus SVAR 1981-2007 Burriel et al. (2009) 0,9

Alemanha SVAR 1997-2004 Heppke-Fall et al. (2006) 1,3

Italia SVAR 1982-2004 Giordano et al. (2007) 3,0

EUA STVAR 1985-2008 Auerbach e Gorodnichenko (2012) entre 1.0 e 1.5 em recessão

EUA SVAR 1930-2008 Hall (2009) > 1 em recessão

EUA SVAR 1960-2005 Fabero e Giavazzi (2007) 0,6

EUA SVAR 1947-1997 Blanchard e Perotti (2002) 0,9

Literatura nacional

Brasil DSGE Posterior a 2008 Costa Junior et al. (2016) 0,055

Brasil SVAR 1999-2014 Matheson e Pereira (2016) de 0,0 a 0,5

Brasil SVAR 1996-2011 Samuel (2014) 0,65

Brasil SVAR 1996-2011 Pires (2014) 0,6

Brasil Restrição de sinais 1995-2007 Mendonça et al. (2009) Efeito negativo (probabilidade 77%)

Brasil SVAR 1995-2008 Cavalcanti and Silva (2010) próximo a 0,0

Brasil VAR 1994-2005 Peres (2007) de 0,3 a 0,4
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3 METODOLOGIA E BASE DE DADOS 

 

 

O trabalho utiliza a metodologia adotada por Blanchard e Perotti (2002) para a análise dos 

multiplicadores buscando averiguar o comportamento dos mesmos em situações de choques 

de demanda ou oferta, bem como em situações em que o produto interno apresenta 

crescimento abaixo ou acima do potencial. Para a estimação dos impactos dos multiplicadores 

em consequência do choque no qual a economia está submetida utilizamos um sistema de 

variáveis dummies. Para tanto construímos um modelo SVAR com o suporte do software 

Eviews 7.    

 

 

3.1 METODOLOGIA DE ESTIMAÇÃO 

 

 

As especificações básicas apresentadas do modelo foram: 

     (   )               (4) 

 

Em que                é um vetor de dimensão 3x1 do logaritmo do nível da carga 

tributária liquida (T), gastos públicos – consumo mais investimento – (G) e o PIB (X), todos 

em termos reais com frequência definida trimestral (apresentaremos maiores argumentações 

sobre a frequência na sessão 3.2).                 é o correspondente a forma reduzida dos 

resíduos que em geral terá correlação cruzada diferente de zero (non-zero cross correlation). 

O vetor    é diagonal de forma que o vetor    seja ortogonal. Assumimos que as matrizes do 

modelo são invariantes ao longo do tempo. 

 

 (   ) é um polinômio com defasagem trimestral que permite que cada coeficiente variar 

dependendo do período “q” associada as variáveis. Realizamos os testes de Akaike, Schwarz, 

Hannan-Quinn e Final Prediction Error (FPE) para verificar qual o número de defasagens 

que adotaríamos. 

 

Verificamos duas metodologias de identificação. A primeira segue os argumentos 

apresentados por Blanchard e Perroti (2002) para a ordenação recursiva das variáveis 
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estruturais seguindo t, g, x. Assim é possível apresentar os resíduos na forma reduzida da 

seguinte maneira: 

 

            
 

   
           (5) 

            
    

 
        (6) 

               
          (7) 

 

A segunda equação apresenta os resíduos dos gastos públicos como combinação linear da 

resposta delas no mesmo trimestre a movimentos (inesperados) do PIB (    ), da receita do 

governo (    
 

), e dos choques estruturais da receita   
 . O mesmo raciocino se aplica as 

demais equações.  

 

A identificação é assumida pela relação entre os resíduos através das matrizes    e B, 

respectivamente, na seguinte forma: 

 

(
     

     

       
) [

  
  

  

]   (
    
    
   

) [

  
 

  
 

  
 

]     (8) 

 

Com base nas equações apresentadas e em posse das premissas que os gastos do governo em 

um determinado período não impactam o produto no mesmo período,   = 0 - apesar de 

enxergar que existem despesas ou investimentos que podem afetar contemporaneamente o 

PIB, a ideia que prevalece é a de que a maior parte do sistema de dispêndio público carrega 

uma complexidade de aprovação (a exemplo) impediria tal impacto, e da premissa que 

decisões de gasto são feitas anteriormente a decisões de receitas (  = 0). 

 

Apesar da imposição das restrições acima, ao final optamos pela utilização da decomposição 

de Cholesky como forma de identificação seguindo a literatura mais geral.  
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3.1.1 Variáveis Dummies 

 

 

O trabalho utilizou dois sistemas de dummies. A primeira buscando mensurar se a economia 

encontra em situação do produto abaixo ou acima do potencial. A segunda visando captar o 

choque sobre o qual ela está sendo influencia, choque de oferta ou choque de demanda.  

 

 

3.1.1.1 Dummies de estado da economia 

 

 

A definição das dummies depende se a economia está em um processo em que o produto está 

acima ou abaixo do produto potencial e se a inflação está acelerando ou desacelerando. Para 

definir se a economia está acima ou abaixo do produto potencial, estimamos o produto 

potencial por meio de um filtro HP (Hodrick-Prescott) que é estimado da seguinte maneira: 

 

    (∑ (     )
   ∑  (       )  (       ) 

 )   
   

 
      (9) 

 

Em que   é a série do PIB em número-índice com logaritmo natural,   é o componente cíclico 

da variável e   é o peso dado ao componente que penaliza variações na taxa de crescimento 

do componente da tendência. De acordo com Hodrick e Prescott, para dados trimestrais, o 

caso deste trabalho, o valor de   deve ser de 1600. 

 

Portanto, ao estimarmos a tendência por meio do filtro HP, podemos concluir que quando a 

série do produto está acima da tendência, o produto está acima do seu potencial e quando está 

abaixo da tendência, o produto está abaixo do seu potencial. O Gráfico 1 (“PIB real (em 

logaritmo natural)”) demonstra o comportamento do PIB juntamente com o variável ajustada 

pelo filtro HP.  
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Gráfico 1 – PIB real (em logaritmo natural) 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Os resultados obtidos foram confrontados com os registros feitos pelo Comitê de Datação de 

Ciclos Econômicos – IBRE FGV (CODACE) sobre os momentos de pico e vale da produção 

brasileira. A Tabela 2 expõe os marcos de vales e picos.  

 

Tabela 2 – Datação CODACE 

 
Fonte: Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (2015). 

 

Ao submeter os resultados encontrados nesse trabalho versus a datação feita pelo CODACE 

vemos boa aderência, tal como exposto no Gráfico 2 (“Datação CODACE”). 
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Gráfico 2 – Datação CODACE 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

 

3.1.1.2 Dummies de choque 

 

 

Com base nas dummies construídas na sessão anterior partimos para a definição de qual 

choque a economia está. Para tanto assumimos: 

 

a) choque de oferta: produto abaixo do potencial com aceleração inflacionário ou 

produto acima do potencial com desaceleração inflacionária; 

b) choque de demanda: produto acima do potencial com aceleração inflacionário ou 

produto abaixo do potencial com desaceleração inflacionária; 

 

Para definirmos se a inflação está acelerando ou desacelerando verificamos a inflação 

acumulada no trimestre e comparamos com o trimestre seguinte, sendo que se o acumulado de 

um trimestre é inferior ao do trimestre anterior, isso significa que houve um processo 

deflacionário e caso a inflação de um trimestre seja superior ao do trimestre anterior, houve 

um processo inflacionário. Devido às características sazonais da inflação brasileira, o que 

tornaria impossível compararmos um trimestre com outro, realizamos um processo de 

dessazonalizada para retirarmos o componente sazonal através do método X12-ARIMA e 



35 

tornarmos os trimestrais comparáveis. Podemos observar a dispersão das variáveis de choque 

no Gráfico 3 (“Disposição dos choques”). 

 

 
Gráfico 3 – Disposição dos choques 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

 

3.2 BASE DE DADOS  

 

 

Ilzetzki, Mendoza e Végh (2010) colocam  que a análise VAR pressupõe que as autoridades 

fiscais exigem pelo menos um período para responder a novos dados económicos com 

políticas discricionárias. Assim o uso de dados trimestrais é crucial para manter a suposição 

de identificação de que as autoridades fiscais exigem um período para responder aos choques 

de saída, sendo que vemos essa suposição amplamente utilizada na literatura apresentada 

aqui. 

 

Para o modelo utilizamos os dados com frequência trimestral no período compreendido entre 

o primeiro trimestre de 1996 (1996Q1) até o segundo trimestre de 2016 (2016Q2). Uma das 

vantagens é o uso das informações mais atualizadas.  

 

Como mostrado nas especificações da metodologia foram consideradas no modelo as 

variáveis do PIB, consumo do governo e receita liquida. Para todas elas foram utilizado dos 

dados deflacionados tendo como ano base o ano de 1995. Posteriormente foi feito a 
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dessazonalizada seguindo o método X12-ARIMA e convertido os dados em logaritmo natural. 

O Quadro 1 sintetiza as fontes de dados e os principais ajustes.  

 

Realizamos para todas as variáveis o teste de raiz unitária sendo que para todas, mesmo ao 

nível de significância em 10% não foi possível rejeitar a hipótese nula, atestando raiz unitária, 

logo as variáveis são não estacionárias. Desta forma fizemos a primeira diferença como forma 

de contornar essa dificuldade. Com isso obtivemos um modelo inicial com 76 observações.  

 

 
Quadro 1 – Principais fontes de dados Brasil 

Fonte: elaboração própria (2016). 

  

Um importante ponto a ser considerado está relacionado aos dados referentes a receita do 

governo. De acordo com Santos (2008) muito dos estudos apresentados estavam concentrado 

na utilização da carga tributaria bruta, o que traz vies a analise do multiplicador, ou seja o 

adequado seria a utilização da receita líquida. A receita líquida da união, tal como é medida 

nas contas nacionais, considera a carga tributaria bruta relacionada a arecadação de imposto 

direto, taxas, contribuições e as receitas não administradas pela União (tal como dividendos, 

compensações financeiras, venda de ativos etc). Dado que o multiplicador em qual buscamos 

estudar está relacionado ao impacto de variações da carga tributária na economia, é razoavel 

pensar no ajuste das receita proveniente das receitas não administradas pela união. Para tanto 

revertemos os valores referentes as receitas não administradas pela união. A Tabela 4 

demonstra o ajuste. Por fim deflacionamos os valores, também utilizando o ano base de 1995, 

pelo indice de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo 

Insituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Fonte Frequência Ajustes 

Produto Interno Bruto

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

Sistema de Contas Nacionais Trimestrais 

Referência (IBGE/SCN)

Valores trimestrais de 1996Q1 a 2016Q2

- Dados em termos reais adotando ano base 1995;

- Dessazonalização pelo metodo X13-ARIMA;

- Valores transformados em logaritmo natural;

Consumo do governo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

Sistema de Contas Nacionais Trimestrais 

Referência (IBGE/SCN)

Valores trimestrais de 1996Q1 a 2016Q2

- Dados em termos reais adotando ano base 1995;

- Dessazonalização pelo metodo X13-ARIMA;

- Valores transformados em logaritmo natural;

Receita Líquida Tesouro Nacional Valores trimestrais de 1996Q1 a 2016Q2

- Dados em termos reais adotando ano base 1995;

- Dessazonalização pelo metodo X13-ARIMA;

- Valores transformados em logaritmo natural;
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Tabela 3 – Receita líquida ajustada 

 
Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Por fim, Samuel (2014) alerta que tende-se a definir o consumo do governos, da forma 

apresentada no relatório das contas nacionais trimestrais divulgada pelo IBGE, como o valor 

da despesa final dos serviços não mercantis produzidos por elas mesmas. Contudo a forma de 

contabilização se dá pela mensuração das despesas de saúde e educação pública, ou seja, é 

uma medida dada pelo lado da oferta e não pela demanda, sendo um índice de volume que 

não tem sua medida dada pela demanda (SAMUEL, 2014).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Discriminação

I. RECEITA TOTAL

I.1 -  Receita Administrada pela RFB

I.2 -  Incentivos Fiscais

I.3 -  Arrecadação Líquida para o RGPS

I.4 -  Receitas Não Administradas pela RFB

II. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA

II.1  FPM / FPE / IPI-EE

II.2  Fundos Constitucionais

II.3  Contribuição do Salário Educação

II.4  Compensações Financeiras

II.5  CIDE - Combustíveis

II.6  Demais 

III. RECEITA LÍQUIDA  (I-II)

IV. Receitas Não Administradas pela RFB

V. RECEITA LÍQUIDA AJUSTADA (III+IV)
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4 RESULTADOS 

 

 

O modelo foi especificado com uma defasagem no qual seguimos o teste de Schwarz tal como 

apresentado na Tabela 5 (reportado no apêndice A).  

 

Como o modelo VAR parte do pressuposto que a distribuição dos erros é normal, realizamos 

o teste de normalidade de Jarque-Bera. Pelo resultado apresentado na Tabela 6 (reportado no 

apêndice A), concluímos que a distribuição dos resíduos não é normal. É importante ressaltar 

que isto não anula nossa análise, mas devemos ter cautela na análise dos resultados. 

 

Também foi realizada o teste de autocorrelação residual pelo teste de Breusch-Godfrey (BG) 

no qual verificou-se presença de autocorrelação no modelo com 4 lags, conforme apresentado 

na Tabela 7 (reportado no apêndice A). Na tentativa controlar para os problemas de 

autocorrelação e normalidade, adicionamos variáveis dummies que controlem para possíveis 

outliers, como a crise de 2008. Entretanto, a adição dessas dummies não alterou os resultados 

apresentados. 

 

Tendo em vista o pequeno tamanho da amostra e a consequente preocupação de se obter uma 

especificação parcimoniosa, conclui-se pela adequação da especificação com uma defasagem 

tendo esse como o modelo mais adequado.  

 

A partir das especificações acima descritas, construimos o modelo inicial. Posteriormente 

foram testados 4 outros modelos com a utlização das variáveis dummies, a saber: 

 

a) modelo com dummy de crescimento do produto acima do potencial; 

b) modelo com dummy de crescimento do produto abaixo do potencial; 

c) modelo com dummy de choque de demanda; 

d) modelo com dummy de choque de oferta;  

 

 

 

 

 



39 

4.1 SIMULAÇÃO DE UM CHOQUE DE GASTO PÚBLICO 

 

 

Para verificarmos o impacto do aumento de gasto público sobre o produto, apresentamos no 

Gráfico 4 a função impulso-resposta do PIB dado 1 choque estrutural (o choque adotado 

corresponte a um desvio padrão estrutural) no consumo do governo. O choque tem impacto 

positivo, de acordo com o sentido esperado esperado pela teoria, com crescimento do produto, 

contudo com baixa magnitude e com pouca persistência. Ao estimar o multiplicador, seguindo 

a equação (3), encotramos o multiplicador de impacto 0,21 no período inicial, tendo efeito 

acumulado ao longo de 5 trimestres, atingido 0,41. O resultado foi estatisticamente 

significante (a 90%) no primeiro período mas sem significância para os demais.  

 

 
Gráfico 4 – Impulso resposta do PIB a um choque estrutural no Consumo do Governo (esquerda: impacto; 

direita: acumulado) 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Seguindo a análise de choques no gasto do governo, verificamos que um aumento nos gastos 

do governo leva a um aumento na arrecadação. Como esperado, ao aumentar os gastos do 

governo, há um estímulo à atividade econômica que acaba aumentando a arrecadação do 

governo, dada a vinculação da receita do governo à atividade economica. Interessante notar 

que, no entanto, o efeito só ocorre no primeiro trimestre, sendo que nos períodos subsequentes 

o choque não é estatisticamente significante. 
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Gráfico 5 – Impulso resposta da Receita (arrecadação) a um choque estrutural no Consumo do Governo 

(esquerda: impacto; direita: acumulado) 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

 

4.1.1 Resposta do produto dado cenário de crescimento do produto abaixou ou acima do 

potencial 

 

 

Posteriormente rodamos o modelo verificando o comportamento em situação de crescimento 

acima e abaixo do potencial, medido pelo filtro HP, captados pelas variáveis dummies.  

 

O Gráfico 6 e 7 expõe, respectivamente, o comportamento do modelo em condições de 

crescimento acima e abaixo do produto potencialda economia, determinado de acordo com o 

filtro HP e descrito no item 3.1.1 

 

 
Gráfico 6 – Impulso resposta do PIB a um choque estrutural no Consumo do Governo - crescimento 

(esquerda: impacto; direita: acumulado) 
Fonte: elaboração própria (2016). 

  

Os resultados estão de acordo com a literatura internacional – a exemplo Auerbach e 

Gorodnichenko (2012a; 2012b), Hall (2009) – e literatura nacional – Pires (2014), Samuel 
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(2014) – no qual o multiplicador teve impacto e persistência maior em situações de recessão 

da economia. Os resultados encontrados para o modelo no qual identificamos crescimento 

tiveram multiplicadores de impacto de 0,11 sendo que sua duração se deu por 4 trimestre, 

atingindo máximo multiplicador (acumulado) de 0,21.  

 

Ao contrapormos com o resultado no qual identificamos a economia abaixo do seu potencial o 

multiplicador se mostrou superior ao modelo em crescimento e mesmo ao modelo inicial. 

Encontramos multiplicador de 0,36 para o primeiro período e uma duração com influência na 

atividade de seis trimestres, chegando a um multiplicador acumulado de 0,62.   

 

As evidências encontradas suportam a ideia keynesiana de que a politica fiscal tem maior 

efetividade em momentos em que a economia está abaixo de seu pontencial de crescimento. 

Uma argumentação possível de ser feita para explicar o resultado é dada por Hall (2009) ao 

colocar que um fator adicional que é importante para o tamanho do multiplicador é a função 

consumo. Quando o consumo dos agentes depende da renda disponível, a política fiscal tende 

a ser mais eficaz. A argumentação parece ser bem adequada ao contexto brasileiro no qual há 

uma baixa poupança privada e, desta forma, a renda disponível ganha maior preponderança na 

dinamica econômica. Complementando o pensamento sobre a renda disponível, Pires (2014) 

coloca ainda que a política fiscal pode ter impacto substancial na atividade econômica na 

medida em que consegue aliviar restrições de liquidez de indivíduos que após se endividarem, 

tenham que se desalavancar rapidamente. 

 

 
Gráfico 7 – Impulso resposta do PIB a um choque estrutural no Consumo do Governo - recessão (esquerda: 

impacto; direita: acumulado) 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

O impulso resposta do choque do gasto sobre a receita liquida apresentou comportamente 

semelhante ao exposto para o SVAR inicial com oscilações no sentido, contudo para o 
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modelo de crescimento abaixo do potencial o resultado é positivo para todos os periodo. Já 

para o modelo de crescimento acima do potencial, tivemos comportamento no qual temos 

efeitos estatisticamente iguais a zero.  

 

 

4.1.2 Resposta do produto dado cenário de choque de oferta/demanda 

 

 

Nesta subseção, analisaremos a resposta do multiplicador em um cenário de choques de oferta 

e demanda. 

 

Ao ajustarmos o modelo para mensurar a resposta do multiplicador em cenário de choque de 

oferta verificamos que o resultado se mostrou muito pequeno no primeiro trimestre com um 

multiplicador próximo a zero (0,08) e com baixa persistência (3 períodos).  O mutiplicador 

acumulado máximo foi de 0,35. O Gráfico 8 demontra o impulso resposta para situação de 

choque de oferta. Nela conseguimos visualizar um aumento da resposta no segundo trimestre 

no qual atingimos um multiplicador de 0,16. Portanto, há um efeito defasado sobre a atividade 

econômica que pode estar relacionado a uma certa incerteza na economia quando esta se 

encontra em um choque de oferta, fazendo com que o efeito maior somente se realize no 

segundo período após o choque. Uma possível explicação para o crescimento do multiplidor 

no segundo período seria pensar que dado a maior atividade econômica motivada pelo 

aumento do consumo do governo haveria uma reação da economia via produção e formação 

de estoque dada a capacidade instalada não utilizada. Posteriormente, visto que o consumo 

não está atuando diretamente no sistema produtivo, o efeito seria rapidamente reduzido. Ao 

observamos o comportamento da receita liquida da união sobre o mesmo choque vemos que a 

ela tem movimentos contrários à resposta do PIB. Ou seja, existe um aumento da arrecadação 

do governo no momento incial que se torna negativa no periodo subsequente. Esse 

movimento reforça a ideia que o crescimento observado no segundo perído da Gráfico 8 em 

resposta do PIB ao choque seria via a formação de estoque uma vez que esse é computado no 

PIB mas não é base significativa para a arrecadação de imposto, que é mais sentida no 

momento da venda desse estoque através do recolhimento dos impostos e contribuições sobre 

consumo (tais como Programa de Integração Social – PIS, Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social – COFINS, Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI etc) e base 
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para calculo do resultado (lucro ou prejuizo) que é alvo do imposto de renda . O Gráfico 9 

apresenta o comportamento da arrecadação liquida do governo em consequência do choque.   

 

 
Gráfico 8 – Impulso resposta do PIB a um choque estrutural no Consumo do Governo  - choque de oferta 

(esquerda: impacto; direita: acumulado) 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

 
Gráfico 9 – Impulso resposta da Receita (arrecadação) a um choque estrutural no Consumo do Governo – choque 

de oferta  (esquerda: impacto; direita: acumulado) 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Diferentemente, o multiplicador de impacto encontrado em situação de choque de demanda 

foi o maior dos modelos rodados nesse estudo (0,36) e com duração de 10 trimestres 

atingindo multiplicador acumulado de 0,65. Conseguimos observar na Gráfico 10 o 

comportamento da curva impulso resposta.  

 

Tal como a intuição nos indica, o multiplidor do consumo do governo traz maior resposta em 

situação no qual a economia está sob um choque de demanda. Seguindo o pensamento 

Keymesiano o multiplicador serve de anteparo no contexto em que o consumo privado está 

deprimido e na ausência de restrições produtivas estimulando a recuperação econômica.  
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Gráfico 10 – Impulso resposta do PIB a um choque estrutural no Consumo do Governo - choque de demanda 

(esquerda: impacto; direita: acumulado) 
Fonte: elaboração própria (2016). 

 

 

4.1.2.1 Resposta do produto dado cenário de choque negativo de demanda 

 

 

Com base nos resultados verificados, que apontou para um multiplicador de maior impacto 

em situação de produto abaixo de seu potencial e em situação do choque de demanda, 

partimos para a investigação do comportamento do multiplicador em uma situação especifica 

da economia sob influência de um choque negativo de demanda. Para isso combinamos duas 

dummies: dummy de crescimento do produto abaixo do potencial e dummy de choque de 

demanda.  

 

O modelo indicou um multiplicador de impacto de 0,71 no primeiro período e atingindo o 

maior valor no nono semestre com 1,24. Notou-se um multiplicador superior a 1,00 já no 

terceiro trimestre. O Gráfico 11 apresenta a função impulso-resposta do modelo. É importante 

notar que em todos os períodos analisados o resultado foi consideravelmente maior do que os 

demais modelos.   

 

Tal como a teoria já nos indicava, e respaldado por uma série de trabalhos aqui exposto, o 

multiplicador tem maior efetividade em situação de economia desaquecida, contudo o 

resultado encontrado demonstra que é importante verificarmos a natureza dessa menor 

atividade. Estando a economia sob um choque negativo de demanda o consumo do governo 

viria a suprir um o consumo privado impactando eficientemente sobre a produção.  
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Gráfico 11 – Impulso resposta do PIB a um choque estrutural no Consumo do Governo - choque de demanda 

negativa (esquerda: impacto; direita: acumulado) 

Fonte: elaboração própria (2016). 
 

Apesar de um resultado importante é necessário apresentar uma ressalva. Para a estimação 

tivemos apenas 20 observações o que afeta a robustez do modelo. A base brasileira ainda é 

pequene e limita o numero de amostra. Por tanto, apesar de uma boa indicação, os numeros 

aqui deve ser considerados com parcimonia.  

 

 

4.2 ANÁLISE GERAL DOS RESULTADOS DOS MODELOS PARA O BRASIL 

 

 

Sob a luz dos resultados encontrados podemos evidenciar uma caracteristica que foi comum 

em todos os casos. Apesar da variação dos multiplicadores, todos os modelos principais 

apresentados (produto abaixo do potencial; produto acima do potencial; choque de demanda; 

choque de oferta)  foram inferiores a 1,00 o que questiona a eficácia do mutiplicador na 

economia. Buscando maiores argumentos para justificar o baixo impacto sobre a economia 

deste multiplicador recorremos a Cavalcanti e Silva (2010) que demonstraram que a questão 

da dívida pública coloca um viés descendente sobre o multiplicador. Podemos associar a isso 

o fato do país conviver com altas taxas de juros reais, a qual limita a efetividade da política 

fiscal no qual afeta a capacidade da politica fiscal ter efetividade. Ao encontrarmos situação 

de nível de endividamento e elevadas taxas de juros é de se supor que os agentes econômicos 

questionem a capacidade do banco central em estabilizar e garantir a estabilidade econômica 

entrando em uma situação de dominância fiscal.  
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Outro ponto a se observar foi colocado por Holland, Marçal e Mendonça (2016) sobre uma 

análise das despesas do governo. Os autores averiguam que independentemente dos períodos 

positivos ou negativos, os gastos fiscais estão predominantemente aumentando. Em termos 

nominais, de 1997 a 2014, as despesas aumentaram em 66% dos trimestres. Em média, as 

despesas públicas aumentaram anualmente em 0,3% do PIB,  sendo o efeito total ao longo de 

toda a amostra de 4,8% do PIB. Alternativamente, as despesas do governo aumentaram 

anualmente 6% acima da taxa de inflação ao longo do tempo. No Gráfico 12 conseguimos 

visualizar mais claramente o aumento do gasto público.  

 

 
Gráfico 12 – Crescimento dos gastos do governo (em % do PIB) 

Fonte: Mendonça, Marçal e Holland (2016). 

 

A caracteristica expansionista e de constante crescimento dos gastos impactaria o 

multiplicador na medida em que podemos explicar esse crescimento uma vez que 

aproximadamente 90% dos gastos serem vinculados constitucinalmente, sendo que em sua 

maioria a viculação é com o PIB, tal como evidenciado por Vegh e Valutin (2015) os gastos 

têm caracteristicas pro-ciclicas. Ou seja, dado o quadro institucional é de se esperar que os 

agentes economicos antecipem os efeitos dos gastos do governo. 

   

No entanto, apesar de algumas característica que de forma geral afetam a eficácia do 

multiplicador,  o estudo do reflexo da politica fiscal na economia deve ser analisado de uma 

forma mais detalhada. Foi notado que em situações que há um choque negativo de demanda 

afetando o produto, o governo agindo de forma contraciclica tem impacto positivo e superior 

a 1,00. 
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A Tabela 4 apresenta os resultados encontrado nos cinco modelos trabalhados e aponta o 

resultado da combinação de choque negativo de demanda. 

 

Tabela 4 – Resumo dos multiplicadores acumulados 

 
Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Deve se ter em conta a evidência sobre a especificidade do desempenho do multiplicador em 

situação de choque negativo da demanda para evitar generalizações. De fato o quadro 

institucional brasileiro cria um contexto no qual a utilização fiscal é afetada e vem se 

provando ineficaz. Todavia o trabalho mostrou que há indícios de situações que seu impacto 

sobre a produção é favorável.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Período Modelo Base
Produto acima do 

potencial

Produto abaixo do 

potencial
Choque de oferta

Choque de 

demanda

Produto abaixo do 

potencial em choque 

de demanda 

1 0,2130 0,1138 0,3647 0,0835 0,3564 0,7088

2 0,3436 0,1985 0,5424 0,2481 0,5361 0,8681

3 0,3730 0,1959 0,5788 0,2885 0,6025 1,0808

4 0,3965 0,2103 0,6120 0,3301 0,6339 1,1235

5 0,3999 0,2043 0,6140 0,3409 0,6460 1,1938

6 0,4043 0,2095 0,6202 0,3525 0,6515 1,2033

7 0,4045 0,2062 0,6199 0,3551 0,6537 1,2271

8 0,4054 0,2085 0,6209 0,3583 0,6547 1,2285

9 0,4053 0,2069 0,6209 0,3589 0,6551 1,2367

10 0,4055 0,2081 0,6211 0,3599 0,6552 1,2366
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A política fiscal voltou a vigorar como uma das variáveis relevantes para a dinâmica da 

economia após a crise financeira global de 2008, o que justifica a elevação do interesse 

acadêmico no tema no período recente. Especificamente no que tange ao multiplicador de 

consumo do governo, a literatura não indica um consenso sobre a sua eficácia como 

catalizador para geração de riqueza. Há aparente consenso, no entanto, sobre a necessidade de 

contextualizar o multiplicador de consumo de acordo com o estado em que a economia se 

encontra. 

 

Em paralelo às pesquisas da academia, decisões de política fiscal estão também na agenda dos 

agentes políticos. Como exemplo, tem-se o caso americano de 2009, quando da publicação do 

American Recovery and Reinvestment Plan, primeira amostra de uma política fiscal mais 

atuante pós crise. Em 2016, a eleição de um presidente que deu clara sinalização de que 

utilizará a política fiscal como uma forma de estimulo econômico. Também na realidade 

brasileira se observaram determinações impactantes para a política fiscal no período recente, 

com destaque para a aprovação da PEC 241, que coloca a economia no caminho da 

consolidação fiscal.  

 

Este trabalho buscou contribuir com a literatura ao estudar como o multiplicador keynesiano 

de consumo do governo se comporta em situações de crescimento do produto acima e abaixo 

de seu potencial, bem como seu comportamento sob um determinado choque, especificamente 

choque de oferta ou de demanda.  

 

Em linha com literatura internacional e nacional, observou-se uma melhor resposta do 

multiplicador de consumo em condições de crescimento abaixo do PIB potencial, seguindo o 

postulado keynesiano. No entanto, o trabalho teve seu pilar inovador ao buscar indícios sobre 

qual o comportamento do multiplicador de consumo, dado a natureza do choque em que a 

economia se encontra.  

 

Quando da comparação do impacto do multiplicador sobre o PIB em situações de choque de 

demanda versus choque de oferta, o modelo indica um maior impacto quando há um choque 

de demanda. De fato o multiplicador de consumo do governo encontrado em circunstância de 
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choque de demanda foi o maior em impacto e duração dentre todos os outros do estudo. Na 

outra ponta, o multiplicador em situações de choque de oferta foi muito pequeno.  

 

O estudo também evidenciou que, independentemente do estado da economia ou sob qual 

choque ela está, o multiplicador de consumo do governo tem baixa eficiência. Características 

como o nível de endividamento, níveis de taxa de juros reais e o comportamento do gasto do 

governo após a da constituição de 1988, sempre crescente, podem explicar tal ineficiência. 

Contudo houve uma indicação que em situações de choque de demanda negativa o 

multiplicador tem maior impacto inicial e atinge pontos de eficácia com multiplicadores 

chegando a 1,26. O resultado foi o maior encontrado dentro dos modelos presentes nesse 

trabalho e nos trabalhos feitos sobre a economia brasileira e visitados aqui como forma de 

referenciamento. Essa evidência aponta para a necessidade de especificar as situações em que 

a política fiscal é utilizada.   

 

O resultado do trabalho abre caminho para estudos futuros buscando um refinamento 

econométrico para uma melhor definição do choque sob o qual a economia está submetida. 

Modelos com caracterização endógena do tipo de choque possivelmente permitiriam estudar a 

mudança do multiplicador ao longo dos choques.  

 

Por fim, outra linha de pesquisa sugerida é a associação do choque com o estado da economia, 

ou seja, choques de demanda em situações de crescimento abaixo e acima do potencial, bem 

como choques de oferta nas mesmas situações.  
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APÊNDICE A – Especificação do Modelo 

 

 

Tabela 5 – Analise do critério de defasagem 

 
Fonte: elaboração própria (2016). 

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: VDLNG VDLNRL VDLNY 

Exogenous variables: C

Sample: 1996Q1 2016Q2

Included observations: 67

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 5.225.576 NA  3.69e-11 -1.550.918 -1.541.046 -1.547.012

1 5.511.184 5.371.133   2.06e-11* -1.609.309  -15.69822*  -15.93684*

2 5.568.852 1.032.857  2.27e-11 -1.599.657 -1.530.555 -1.572.313

3 5.606.110 6.339.438  2.67e-11 -1.583.913 -1.485.196 -1.544.851

4 5.706.997 1.626.244  2.61e-11 -1.587.163 -1.458.831 -1.536.382

5 5.817.341 1.679.864  2.49e-11 -1.593.236 -1.435.288 -1.530.736

6 5.922.227 1.502.838  2.43e-11 -1.597.680 -1.410.116 -1.523.460

7 5.990.619 9.187.033  2.66e-11 -1.591.230 -1.374.051 -1.505.291

8 6.159.795   21.21007*  2.18e-11  -16.14864* -1.368.070 -1.517.207

9 6.234.535 8.701.155  2.40e-11 -1.610.309 -1.333.900 -1.500.933

10 6.296.657 6.675.785  2.78e-11 -1.601.987 -1.295.963 -1.480.893

 * indicates lag order selected by the criterion

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

 FPE: Final prediction error

 AIC: Akaike information criterion

 SC: Schwarz information criterion

 HQ: Hannan-Quinn information criterion
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Tabela 6 – Teste de normalidade 

 
Fonte: elaboração própria (2016). 

 

VAR Residual Normality Tests

Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal

Sample: 1996Q1 2016Q2

Included observations: 76

Component Skewness Chi-sq df Prob.

1 -0.030592  0.011854 1  0.9133

2  0.374005 1.771.812 1  0.1832

3 -0.924019 1.081.495 1  0.0010

Joint 1.259.861 3  0.0056

Component Kurtosis Chi-sq df Prob.

1 3.071.456  0.016169 1  0.8988

2 2.486.836  0.833902 1  0.3611

3 5.283.603 1.651.366 1  0.0000

Joint 1736373 3  0.0006

Component Jarque-Bera df Prob.

1  0.028023 2  0.9861

2 2.605.714 2  0.2718

3 2.732.861 2  0.0000

Joint 2996235 6  0.0000
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Tabela 7 – Teste de autocorrelação de Breusch-Godfrey 

 
Fonte: elaboração própria (2016). 

 

 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests

Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h

Sample: 1996Q1 2016Q2

Included observations: 76

Lags LM-Stat Prob

1 7.689.931  0.5657

2 9.365.091  0.4043

3 4.367.388  0.8856

4 2.804.394  0.0009

5 9.436.363  0.3980

6 4.198.350  0.8979

7 7.246.813  0.6114

8 1.947.935  0.0214

9 7.360.512  0.5996

10 8.960.343  0.4409

Probs from chi-square with 9 df.


