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RESUMO 

 

A literatura acerca do papel que as regras fiscais (doravante RF’s) podem 

exercer na dinâmica do gasto público vem ganhando destaque em meio a 

episódios contemporâneos de desregramento nas contas públicas de diversos 

países nos últimos dez anos. Trabalhos bastante recentes de entidades 

supranacionais como o FMI estão enfatizando esta característica 

constrangedora que as regras fiscais procuram ter nos agentes públicos 

responsáveis pela alocação das despesas governamentais de maneira a 

otimizá-las e prezar por um quadro de equilíbrio fiscal duradouro cuja finalidade 

seria promover o crescimento econômico, como advogam os estudiosos da 

teoria do crescimento econômico endógeno. Este trabalho, por meio da 

utilização de um modelo que se afina a tais preceitos (Teles & Mussolini, 2014), 

demonstra que o acatamento de legislações que zelam pelo equilíbrio das 

contas públicas acarreta em níveis maiores de crescimento econômico quando 

utilizamos técnicas econométricas que controlam a endogeneidade presente 

neste tipo de modelagem (Generalized Method of Moments - GMM). Utilizamos 

ainda uma técnica distinta (Inverse Probability Weighted Regression 

Adjustment - IPWRA) dotada de maior robustez nas estimações a fim de 

corroborar a conclusão anterior. 

Palavras – chave: Regras Fiscais, Crescimento Econômico, Modelo de 

Crescimento Endógeno, GMM, IPWRA 

JELs: O11, O23, O41, O50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The academic literature regarding the roles that fiscal rules may play in public 

spending dynamics is becoming more relevant in the last ten years due to 

several episodes of unbalanced fiscal budget across the world. Recent articles 

from institutions such as the International Monetary Fund (IMF) are stressing 

the constrained nature the fiscal rules seek to obtain among public 

policymakers. The idea would be the allocation of gubernatorial expenses in the 

most possible rationalized manner so as to value a steady fiscal budget 

scenario. This setting tends to enable the economic growth in an endogenous 

growth theory model. This study, through a model associated to this sort of 

economic framework (Teles & Mussolini, 2014), provide evidence that the 

adoption of legal instruments intended to keep a stable budgetary situation in 

public finances entails higher levels of economic growth when endogeneity is 

controlled by means  specific econometric approaches (Generalized Method of 

Moments - GMM). This study also employs a different and robust technique 

(Inverse Probability Weighted Regression Adjustment - IPWRA), corroborating 

with previous findings. 

Key words: Fiscal Rules, Economic Growth, Endogenous Growth Model, 

GMM, IPWRA 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O debate a respeito da efetividade da aplicação de metas que primam pelo 

equilíbrio nas contas públicas tem sido orientado para o impacto que tais regras 

exercem no atingimento do equilíbrio fiscal de um país. Porém, pouco se avalia 

o quanto esta ferramenta coercitiva afeta positivamente o crescimento 

econômico como consequência. No presente trabalho, avaliamos sob a ótica 

de um modelo de crescimento endógeno, se a adoção de regras fiscais 

acarreta em tal influência. Tal raciocínio eflui da premissa de que um quadro 

fiscal balanceado - cujas contas públicas não estejam incidindo em déficits ou 

em que o endividamento não esteja expandindo a uma velocidade maior que o 

PIB – é um fator relevante quando se busca o crescimento econômico. 

Veremos, seguidamente, que tal ponderação nem sempre implica em 

evidencias empíricas irrefutáveis, o que continua fomentando explorações 

acadêmicas pertinentes ao tema.  

Analisando historicamente, nos deparamos com tais estudos após o advento 

do modelo neoclássico de crescimento de Solow (1956). Nele, os principais 

delimitadores do crescimento no steady state – acúmulo de capital e a força de 

trabalho, respectivamente conectados ao progresso tecnológico e às dinâmicas 

populacionais – são fatores exógenos ao modelo. Dessa maneira, aplicações 

de políticas econômicas de cunho fiscal, por exemplo, teriam influência no 

desenvolvimento somente no estágio de transição até o estado estacionário.  

Posteriormente, essa premissa da exogeneidade dos fatores caros ao 

crescimento é substituída por uma abordagem que centra os determinantes do 

crescimento em fatores endógenos ao sistema econômico. Dentre eles, 

destacam-se as políticas fiscais governamentais. Entretanto, não há um 

convencimento imediato de que este agente de política econômica - que é um 

dos canais integrantes do arranjo institucional nos modelos de crescimento - 

traz consigo conexões inexoráveis com os níveis que este crescimento 

econômico pode atingir. Ou seja, a contenda de que “mais” governo ou 

“menos” governo contribui ou obstaculiza o desenvolvimento econômico 

permanece contemporânea, de maneira que este trabalho insere-se neste 

debate a fim de contribuir para a expansão da literatura atual. 
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Este trabalho irá, portanto, avaliar o impacto das regras fiscais no crescimento 

econômico mediante o uso de um modelo de crescimento endógeno já utilizado 

no estudo de Teles & Mussolini (2014). Neste, fora possível observar que os 

gastos públicos, quando despendidos em atividades que elevam a 

produtividade da economia, produzem efeitos positivos no crescimento quando 

controlados pelos instrumentos adequados conforme a metodologia de 

Métodos Gerais dos Momentos (GMM). Para o presente estudo, este conjunto 

instrumental será acrescido da informação de adoção ou não adoção de regras 

fiscais pelos países da amostra, cuja apreciação estatística compreenderá 

duas técnicas distintas de estimação.  

A sequência estabelecida para demonstrar a evolução da pesquisa contará, na 

seção 2, com a introdução das análises mais relevantes acerca da temática 

apresentada, evidenciando os resultados já obtidos em teses de assuntos 

circunjacentes, haja vista não haver trabalhos com a mesma acepção 

metodológica entre regras fiscais e crescimento econômico como este. A 

subseção 2.1 é reservada às particularidades do Brasil na questão fiscal já, 

pois este foi um direcionador basilar da investigação de uma relação entre as 

diligências legais representadas pelas regras fiscais e o crescimento, relação 

esta alvo de muita retórica política. 

Na seção 3, trataremos da compilação dos dados necessários às estimações 

realizadas nas seções consecutivas, debatendo as propriedades das 

informações coletadas. Na seção 4, apresentaremos o modelo teórico base das 

análises econométricas. A seção 5 é destinada à exposição das duas 

metodologias estatísticas escolhidas para interpretar a associação proposta 

neste estudo, sendo uma delas ainda consideravelmente pouco utilizada 

(IPWRA). Na seção 6, serão revelados os resultados obtidos com a aplicação 

dos dados à metodologia sugerida. Por fim, a seção 7 contemplará a conclusão 

auferida após levados em consideração o conteúdo da seção antecedente e 

como tal desfecho dialoga com a conjuntura brasileira exprimida na seção 2.1. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A abordagem do tema fiscal é bastante expressiva na literatura já que se trata 

de um âmbito de política econômica muito relevante que habilita o Governo - 

mediante arrecadação tributária e realização de despesas - a executar três 

incumbências básicas para a administração orçamentária: estabilização 

macroeconômica, redistribuição de renda e alocação de recursos. Um dos 

resultados da execução dessa política pode ser aferido, justamente, pela 

apreciação da qualidade do gasto público, que em última instância deve 

contribuir para a estabilidade o crescimento e o desenvolvimento econômico1. 

 

Estudos recentes de Alesina & Ardagna (2009), persuadidos pelas 

reverberações fiscais negativas dos países da OCDE advindas da crise 

bancária de 2008, alegam que ajustes fiscais fundamentados em propostas 

que primam por corte de gastos em detrimento de aumentos de impostos são 

mais eficientes para atingir o objetivo de reduzir indicadores fiscais como déficit 

público e a relação dívida/PIB, além de potencialmente promoverem o 

crescimento da economia, um corolário não consensual entre os economistas 

contemporâneos. Os dados concentram-se nas ocasiões em que os países 

experimentaram elevados déficits uma vez que quaisquer efeitos advindos da 

ciclicidade econômica foram intencionalmente isolados dos resultados que 

focam nos efeitos induzidos por mudança de alguma diretriz fiscal. 

Atentando, por sua vez, aos ciclos econômicos, os resultados do painel de 

Aghion & Marinescu (2007) procuraram relacionar o crescimento a políticas 

fiscais contra cíclicas para países com graus de desenvolvimento distintos, 

indicando que efeitos positivos no crescimento econômico advindos de 

menores déficits acontecem majoritariamente em países menos desenvolvidos. 

Os autores utilizam uma estimação em dois estágios para fazer a conexão 

entre o componente fiscal e o crescimento (mesma intuição metodológica deste 

trabalho), empregando o método de Mote Carlo via Cadeias de Markov. 

                                                             
1 http://www.tesouro.fazenda.gov.br/sobre-politica-fiscal, acessado em 24/08/2019. 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/sobre-politica-fiscal


12 
 

Easterly & Rebelo (1993) constatam a fragilidade das evidências entre a 

taxação da renda e do investimento nos níveis de crescimento, muito por conta 

da dificuldade em se coletar dados que possam subsidiar as formulações 

teóricas acerca deste tema. Esta escassez de informação prejudicaria, 

portanto, a capacidade de mensurarmos variáveis teóricas relevantes na 

pesquisa dos determinantes do crescimento como taxa de imposto marginal, 

subsídios e níveis de investimento público.  

Tais variáveis, que aludem às receitas (impostos) e despesas (gasto público), 

também foram examinadas à luz de modelos de sobreposição geracional. 

Nesse caso, Saint Paul (1992) atesta que níveis insustentáveis de 

endividamento público poderiam conduzir a baixas taxas de crescimento 

econômico futuro mesmo que as taxas de juros se encontrem abaixo da taxa 

corrente de crescimento. O autor alega que num modelo de crescimento 

endógeno o aumento do bem-estar corrente à custa de endividamento afeta 

negativamente a geração seguinte com baixas taxas de crescimento, levando à 

necessidade de redução da dívida para que as taxas de crescimento retomem 

a tendência anterior. 

Levine & Renelt (1992) também revolvem a vasta bibliografia existente para 

concluírem que variáveis relacionadas à política fiscal - como receitas advindas 

da taxação governamental, gastos públicos e níveis de déficit - não possuem 

uma ligação empírica robusta com o crescimento econômico quando 

analisadas sob o prisma da modelagem linear de cross section, individual ou 

conjuntamente. Eles verificam que um complicador teórico dessa análise se 

encontra na distorção que ações resultantes da política fiscal acarretam nos 

agregados macroeconômicos, isto é, tanto a taxação quanto o gasto público 

(empregados com o intuito institucional de suprimir os custos sociais advindos 

da atividade privada) podem gerar ineficiências na destinação de recursos 

econômicos, pois desvirtuam as decisões dos agentes. Por exemplo, aumento 

de impostos, examinados isoladamente, impactam negativamente o retorno do 

investimento privado a ponto de desencorajá-lo, o que pode deprimir um dos 

fomentadores da demanda agregada. Logo, os autores partem para um juízo 

de que os indicadores fiscais seriam mais fortemente correlacionados à 
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eficiência alocativa do que a decisões de investimentos ou ao crescimento 

econômico propriamente.  

O empenho do gasto público com repercussões distintas no crescimento a 

depender de como esses gastos são alocados no orçamento também estão 

presentes na análise de Barro (1990), que detecta um aumento preliminar nas 

taxas de crescimento e poupança quando do aumento das despesas 

governamentais ditas “produtivas” (como aquelas devotadas à certificação dos 

direitos de propriedade ou conexas à função de produção do modelo). Este 

aumento inicial nas taxas de crescimento e poupança, porém, tende a 

apresentar subsequente queda no longo-prazo. No mesmo estudo, o autor 

também identifica que elevação de gasto público “não produtivo” (puramente o 

consumo do governo) deteriora as taxas de crescimento e poupança para um 

dado patamar de gasto dito “produtivo”. 

Todo esse panorama nos auxilia a compreender que a temática fiscal se 

configura como um importante elo para entendermos o que promove, em parte, 

o desenvolvimento de uma economia embora haja uma aparente dissensão 

verificada entre os muitos estudos já realizados no que tange à relevância 

empírica das variáveis fiscais para a explicação do crescimento econômico. 

Logo, mesmo que as análises do tema careçam de um corolário incontendível, 

continuaremos a explorar o assunto, porém procurando conjecturar se as 

decisões de gasto público (ou seja, a qualidade da despesa incorrida) guarda 

algum vínculo proficiente decorrente da adoção de determinadas regras fiscais 

e se tal relacionamento conduz a maiores ou menores taxas de crescimento 

econômico. 

Os primeiros estudos a ressaltarem o papel que as regras fiscais podem 

exercer no âmbito da macroeconomia ocorreram para amostras orçamentárias 

estaduais nos Estados Unidos, país que, historicamente, concebe que a tese 

de comedimento da presença estatal na economia é crucial para sua 

performance no longo prazo. Bails (1982) argumenta, para o nível estadual 

norte-americano, que tetos de gastos (TEL’s – tax expenditures limitations) 

tenderiam, em tese, a compelir os responsáveis pelas finanças públicas a 

serem fiscalmente responsáveis. Contudo, suas conclusões apontam que tais 
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limites nas despesas públicas são relativamente ineficientes em circunscrever o 

tamanho do Estado em níveis não crescentes, ou seja, não acarretam nas 

simulações do autor em redução da carga tributária. A adoção de cláusulas 

emergenciais de não cumprimento (escape clauses) também se apresentam 

deletérias para o propósito de sanidade fiscal, pois esse mecanismo lesa a 

eficácia da lei ao conceder legalidade às infringências cometidas pelos agentes 

políticos. Shadbegian (1996) averigua que a presença de TEL’s eleva a 

elasticidade do crescimento do gasto público relativamente à renda privada, 

isto é, expressa um aumento do setor público em Estados que também 

ostentam crescimento da renda per capita, sugerindo que tal instrumento, bem 

como a conclusão de Bails, não exerce poderes de contenção no crescimento 

dos tributos americanos.  

Com o transcorrer dos anos, a hipótese de que regras fiscais podem exercer 

algum tipo de interferência profícua nos resultados das contas públicas 

influenciou estudos fora dos Estados Unidos. Na Europa, artigos como Do 

Fiscal Rules Constrain Fiscal Policy? A Meta-Regression-Analysis, de 

Heinemann et al (2016) encontram indícios de que as regras fiscais criadas 

pelos legisladores para conter a predisposição dos agentes políticos em gastar 

indiscriminadamente têm significância estatística em nível nacional (em torno 

de α=10%) se realçarmos os resultados obtidos para déficits comparativamente 

a indicadores de despesas ou dívidas. Todavia, o refinamento da análise com a 

inclusão das regras fiscais como variáveis instrumentais em estimação de dois 

estágios revelou que a significância do impacto das regras nos agregados 

fiscais diminui. 

Dentre outros trabalhos recentemente publicados sobre o assunto, destacam-

se Second-Generation Fiscal Rules: Balancing Simplicity, Flexibility, and 

Enforceability de Caselli, F et al (2018) cuja avaliação da evidência da 

responsividade do balanço orçamentário às regras fiscais implementadas pelos 

governos, seja numa amostragem global ou concentrada em países da União 

Europeia, não logrou resultados irrefutáveis acerca da eficácia ou ineficácia de 

tais instrumentos para a conquista ou manutenção do equilíbrio fiscal, 

emulando os resultados das pesquisas supracitadas que tratam dessa 

temática. 
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O artigo que fornece o embasamento empírico a este trabalho intitula-se Public 

Debt and the Limits of Fiscal Policy to Increase Economic Growth, de Vladimir 

Teles e Caio Mussolini (2014), que também recorre à performance fiscal para 

conjecturar que altos índices de endividamento podem tolher os efeitos que 

gastos produtivos suscitam no desenvolvimento econômico. 

Condensando as abordagens aludidas nesta seção, a importância que a tônica 

fiscal significa para a compreensão dos diversos propulsores do crescimento 

econômico fica evidente quando contemplamos as diversas narrativas e 

estudos empíricos realizados sob variadas metodologias e dados coletados, 

que resultam em desfechos nem sempre concordantes. Justifica-se, portanto, a 

continuidade das elucubrações acerca deste assunto, de maneira a contribuir 

perenemente para sua progressiva elucidação. 

 

2.1 REALIDADE BRASILEIRA 

 

Uma das razões pelas quais a temática fiscal suscita tamanha relevância na 

estratégia de desenvolvimento é sua expressiva diligência política e grande 

importância para o cenário brasileiro contemporâneo. O caso do Brasil nos 

últimos cinco anos é bastante sintomático deste panorama, basta ver toda a 

articulação e mobilização necessárias para tramitar nos organismos legislativos 

as alterações orçamentárias ou mudanças constitucionais em regimes 

previdenciários que se julgam necessárias para restaurar o equilíbrio fiscal que 

foi malogrado com a depressão de receitas sensíveis ao nível de atividade 

econômica, em queda desde 2014. Para fins ilustrativos, a PEC (Proposta de 

Emenda à Constituição) 287/2016 que foi a maior tentativa de alterar os 

parâmetros da seguridade social desde a promulgação da Constituição em 

1988 foi enviada à Câmara dos Deputados em dezembro de 2016 não logrou 

ser aprovada até o final do mandato presidencial dois anos mais tarde. 

 

O Gráfico 1 demonstra a velocidade com que as Receitas e Despesas 

nacionais cresceram nos últimos 21 anos. Percebe-se que o coeficiente 

angular da linha de tendência da receita líquida no intervalo que se inicia em 

1997 até 2013 é 21% maior que o coeficiente da linha de despesas totais. 
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Porém, ao enfocarmos o intervalo de 2014 a 2019 a diferença entre os valores 

dos coeficientes se inverte e salta para 24%. Outro paralelo que pode ser 

traçado na análise das contas públicas que evidencia a expansão das 

despesas é que a variação nominal verificada desde 1997 até maio/19 acumula 

crescimento em torno de 880%, com as receitas crescendo menos (827%), 

valor muito superior à inflação do período, que registrou alta de 

aproximadamente 282%2. 

 

Dado esse cenário, ao ressaltarmos a presente condição fiscal brasileira, 

notamos que sua constante deterioração a partir de 2014 desencadeou uma 

série de efeitos deletérios na economia, a começar pela piora na perspectiva 

de crescimento que se consolidou nas recessões dos anos de 2015 e 2016. 

 

 

Gráfico 1 – Evolução Receitas e Despesas (base 100 = jan/1997) 

Fonte: Autor, a partir de dados do Tesouro Nacional 

Também conseguimos averiguar na Tabela 1 que o crescimento total de 

despesas no período 1997-2018 deve-se exclusivamente à elevação das 

despesas obrigatórias (alta de 58% em termos nominais), o que poderia levar à 

incapacidade do Governo em administrar a máquina pública já que o único 

instrumento de manipulação disponível aos agentes de política fiscal para 

                                                             
2 Calculadora do cidadão BACEN (correção pelo IPCA do IBGE) 
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controlar gastos (despesas discricionárias) mantém o mesmo patamar em 

relação ao PIB nos últimos 22 anos3. 

 

O Gráfico 2 também atesta o contínuo deterioramento do equilíbrio fiscal do 

Governo Central brasileiro haja vista o resultado primário negativo de 2014, o 

primeiro desde 1997.  

 

Tabela 1 – Elevação das despesas primárias no Brasil 

 
Despesas Totais Discricionárias Obrigatórias 

 
Nominal (R$ Mil) %PIB Nominal (R$ Mil) %PIB Nominal (R$ Mil) %PIB 

1997 132.968 14% 37.189 4% 95.779 10% 

1998 148.783 15% 41.816 4% 106.967 11% 

1999 158.680 15% 38.353 4% 120.327 11% 

2000 177.372 15% 42.930 4% 134.442 11% 

2001 205.643 16% 50.927 4% 154.717 12% 

2002 236.461 16% 59.236 4% 177.225 12% 

2003 260.122 15% 53.991 3% 206.132 12% 

2004 305.611 16% 68.698 4% 236.912 12% 

2005 354.925 16% 76.467 4% 278.459 13% 

2006 403.738 17% 85.398 4% 318.341 13% 

2007 458.785 17% 99.274 4% 359.512 13% 

2008 502.574 16% 108.885 4% 393.690 13% 

2009 579.009 17% 129.255 4% 449.755 13% 

2010 707.270 18% 194.429 5% 512.841 13% 

2011 733.343 17% 171.598 4% 561.745 13% 

2012 815.907 17% 196.797 4% 619.110 13% 

2013 924.929 17% 220.668 4% 704.261 13% 

2014 1.046.495 18% 259.133 4% 787.362 14% 

2015 1.164.462 19% 241.500 4% 922.962 15% 

2016 1.249.393 20% 270.696 4% 978.697 16% 

2017 1.279.008 20% 240.481 4% 1.038.527 16% 

2018 1.351.757 20% 266.019 4% 1.085.738 16% 

Fonte: Autor, a partir de dados do Tesouro Nacional. 

 

Sucessivos descumprimentos das regras, por mais que elas encerrem 

cláusulas de escape bem definidas, não favorecem a credulidade dos 

investidores na aspiração governamental em cumprir os dispositivos da lei, que 

foram desenhados de maneira a facilitar a execução das metas fiscais 

propostas pelos próprios agentes públicos na busca por condições propícias ao 

desenvolvimento econômico e social. 

                                                             
3 Manoel Pires, Blog do IBRE. Acessado em 24/0/2019 
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Há diversas circunstâncias específicas que levaram à atual situação fiscal 

brasileira. No período em que se realizou este trabalho, a conjuntura nacional 

pode ser apreciada no Anexo 4, que traz algumas considerações acerca do 

ambiente político e projeções fiscais baseadas em cenários vislumbrados pelos 

acontecimentos atuais. 

 

 
Gráfico 2 – Resultado Fiscal do Governo Central 

Fonte: Autor, a partir de dados do RTN (Resultado do Tesouro Nacional). 

A variável de eficiência pública, inclusive, é considerada neste trabalho de 

maneira a ponderar os resultados das estimações da relevância das RF’s em 

estimular o crescimento da economia. Veremos adiante que administrações 

públicas que obtêm critérios de eficiência governamental medianos ou baixos, 

não conquistam resultados vantajosos quando da aplicação de legislações 

constrangedoras fiscais que deveriam auxiliar a manter um quadro 

orçamentário sustentável e, por consequência, vinculado a uma economia mais 

propícia a apresentar desempenho econômico satisfatório. Aliás, somente 

aqueles países que dispõem de um aparato institucional altamente 

comprometido ao cumprimento de suas atribuições públicas e que transmitem 

tal eficiência ao funcionamento regular da máquina é que irão ostentar uma 

correlação positiva entre a assunção das leis que definem as RF’s e 

crescimento econômico. 
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3 COLETA DE DADOS 

 

A fim de compreender melhor se os efeitos da aplicação de regras fiscais têm 

resultados positivos nos indicadores fiscais, indicando que elas promovem 

maior produtividade no gasto público (que para este trabalho consiste no 

somatório de despesas em Transporte, Comunicações, Energia, Educação, 

Habitação e Saúde)4, e também se propagam o crescimento econômico 

subsequente, levantamos informações de regras fiscais para 73 países a partir 

do repositório de dados fiscais do IMF Fiscal Dataset no período que abrange 

os anos de 1990 a 2015.  

Uma regra fiscal pode ser formalmente definida, conforme descrição presente 

no Working Paper “Fiscal Rules in Response to the Crisis – Toward the ‘Next 

Generation’ Rules. A New Dataset”, como uma norma que impõe restrições 

duradouras à política fiscal sob a forma de limites nominais aos agregados 

orçamentários a fim de coibir incentivos distorcidos pelo dispêndio exagerado 

sem contrapartida em receitas correntes, ou seja, gastos tipicamente 

executados a partir de épocas de prosperidade efêmera e que se tornam 

insustentáveis nos períodos subsequentes de adversidade econômica.  

Outros objetivos atinentes às regras fiscais incluem a própria estabilização 

econômica, uma vez que as despesas são “compelidas” a seguir a mesma 

cadência do crescimento ou decrescimento da economia, e o controle do 

tamanho do Estado com a intenção de promover a equidade intergeracional do 

montante da dívida pública que pode crescer num cenário de desregramento 

fiscal. 

Idealmente, seriam diretrizes simples de desempenhar (até mesmo para fins de 

compliance), porém apresentam-se cada vez mais complexas do ponto de vista 

do desenho institucional.  

As referências acerca das RF’s implementadas por esse conjunto de países 

foram obtidas no IMF Fiscal Dataset, um repositório de informações com todas 

                                                             
4
 Alguns autores contabilizam ainda como gastos produtivos despesas em Defesa e Serviços 

Públicos Gerais (ver Moreno-Dodson, 2008). Assim como os gastos produtivos, todas as 
demais variáveis percentuais neste trabalho já estão multiplicadas por 100 na base de dados. 
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as regras fiscais de 96 países entre os anos de 1985 a 2015. As regras 

cobertas pelo levantamento qualificam-se em, primordialmente, quatro 

categorias a depender de quais tipos de agregados orçamentário elas 

procuram limitar: 

1 Budget Balance Rules – BBR (Regras Orçamentárias): consistem em 

agir sobre o endividamento corrente, controlando os níveis de despesas 

e receitas. Estão sob manejo direto dos agentes políticos; 

2 Debt Rules – DR (Regras de Dívida): assegura uma meta bem definida 

de percentual de Dívida Pública/PIB, porém leva mais tempo que as 

demais diretrizes fiscais para surtir algum efeito mais concreto neste 

indicador de sustentabilidade de endividamento; 

3 Expense Rules – ER (Regras de Despesa): são limites estabelecidos 

tipicamente em termos de crescimento comparativo à quantia 

despendida no exercício anterior ou em valores absolutos, mas também 

podem aparecer sob a forma de percentual do PIB; 

4 Revenue Rules – RR (Regras de Receitas): podem compreender tetos 

e/ou pisos de receitas com o objetivo de dinamizar a arrecadação ou 

evitar cenários de tributação excessiva, obstaculizando o aumento do 

tamanho estatal. 

Para fins deste estudo, foi considerada a adoção de quaisquer umas das 

regras descritas acima como componente da variável dummy criada para a 

estimação do modelo que será pormenorizado na sequência5. 

Dentre as quatro definições de RF’s empregadas pelo FMI, dá-se destaque 

àquelas que preceituam acerca das variáveis econômicas ligadas ao gasto 

governamental, como demonstra a distribuição presente no Gráfico 1. Ou seja, 

que primordialmente se ocupam em definir fronteiras legais para montantes de 

dívida pública, despesas nominais ou déficits primários de sorte a criar uma 

prática de comedimento fiscal congruente a uma situação orçamentária que 

viabiliza o crescimento econômico. Portanto, RF’s que se devotam a coibir 

abusos tributários lesivos ao investimento privado (Revenue Rules), são pouco 

                                                             
5
 Mesma metodologia utilizada nas estimações presentes no estudo de Caselli (2018) 
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frequentes no arcabouço legislativo dos países quando se trata de conceber 

ferramentas auxiliares na consecução de um orçamento equilibrado. 

 

 
         Gráfico 3 – Participação percentual de cada RF empregada entre os 

         anos 1990-2015 
         Fonte: Autor   

 

Complementarmente, para as informações relacionadas aos gastos 

governamentais, utilizamos as séries disponíveis no Government Financial 

Statistics (GFS) também do Fundo Monetário Internacional. Tais informações 

compreendem, resumidamente, as seguintes naturezas de despesas, 

classificadas conforme a Classification of the Functions of Government 

(COFOG) abaixo e em mais detalhes no Anexo 2: 

 Serviços Públicos Gerais: gastos da máquina pública no Legislativo e 

Executivo, exceto gastos ministeriais e despesas financeiras com dívida 

pública; 

 Defesa: obrigações que competem ao Ministério da Defesa; 

 Segurança Pública: aparato policial cortes de Justiça e administração 

penitenciária; 

 Assuntos Econômicos: englobam gastos com Comércio, Assuntos 

Trabalhistas, Agricultura/Pecuária/Pesca, Minas e Energia, Transporte e 

Comunicação, Turismo, Políticas Industriais, dentre outros; 
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 Meio Ambiente: gerenciamento de resíduos, esgoto e poluição, proteção 

da biodiversidade; 

 Planejamento Habitacional: provisionamento de moradia para cobrir o 

déficit habitacional, fornecimento de água e iluminação, bem como 

demais aparatos tangentes à política desta pasta; 

 Saúde: Manutenção hospitalar, políticas de auxílio à aquisição de 

medicamentos, serviços odontológicos, de enfermagem e demais 

atividades ligadas à prática médica pública; 

 Cultura e Esporte: gastos com mantenimento de atividades recreativas e 

culturais, inclusive dispêndios com ocupação clerical e incentivos 

tributários para a prática religiosa; 

 Educação e Ciência & Tecnologia: gastos com pessoal, manutenção da 

estrutura de ensino (educação primária, secundária e terciária) e P&D 

vinculada exclusivamente à Universidade e Instituições não ligadas ao 

Governo; 

 Seguridade Social: pensões, aposentadorias, seguro-desemprego, 

licenças e benefícios previdenciários não classificados como gastos de 

Saúde; 

Dados de crescimento econômico real para a amostra de países selecionados 

foram reunidos a partir das séries presentes no World Economic Outlook do 

FMI, bem como dados referentes à balança primária do Governo (indicando 

déficit ou superávit) e endividamento como proporção do PIB 6. 

Haja vista a inexistência de alguns dados, o painel resultante encontra-se 

desbalanceado, isto é, uma unidade de corte transversal não é preenchida com 

dados para todos os períodos de tempo da amostra. Tal característica contém 

atributos que serão alvo de argumentações expostas na Seção 5. 

Analisando o desempenho econômico (crescimento do PIB per capita) dos 

países que adotaram regras fiscais, podemos observar no Gráfico 4 que de 

toda a amostra coletada (73 nações por 26 anos) não necessariamente os 

países que adotaram alguma regra fiscal experimentaram maior prosperidade 

                                                             
6
 Global Debt Database, também do FMI 
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econômica, porém apresentaram menor volatilidade no indicador 

comparativamente àqueles países que não as empregaram7. 

Ao dividirmos os países em amostras distintas que retratam a eficiência 

governamental conforme o status elaborado a partir de índice criado pelo 

Banco Mundial (explicações na Seção 5) tem-se a mesma interpretação acerca 

da estabilidade do desempenho econômico (Gráficos 5 e 6). 

       

 
         Gráfico 4 - Crescimento econômico comparado entre países que  

         adotam ou não as RF’s. 

         Fonte: Autor   

 

Isso poderia, imediatamente, suscitar que as regras fiscais teriam uma 

influência proficiente no desempenho econômico nacional através de algum 

canal, que conceituaremos que seja pelo empenho de mais gastos produtivos 

no orçamento anual em virtude da necessidade de se respeitar os ditames 

previstos pelas regras fiscais, ou seja, uma maior racionalização das despesas 

a fim de se cumprir a lei orçamentária e/ou de endividamento.  

 

                                                             
7
 Desvio padrão de 0,88% versus 1,71%, respectivamente.  
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         Gráfico 5 – Evolução do PIB per capita em países considerados 

         “eficazes” no âmbito da governança pública 

         Fonte: Autor 

 

 
         Gráfico 6 – Evolução do PIB per capita em países considerados 

         “pouco eficazes” no âmbito da governança pública 

         Fonte: Autor 

 

Apesar de na Seção 5 explicitarmos em maiores detalhes o uso do Método 

Generalizado dos Momentos (GMM), que dispensa a exigência de 

estacionariedade das séries temporais, examinamos o gasto produtivo sob a 

ótica da estacionariedade dos dados a fim de averiguar se dispõem de 

estabilidade temporal nos dois primeiros momentos (média e variância) de sua 

distribuição com a realização de testes de raiz unitária conjunta, procedimento 

infrequente na literatura econômica para séries de painel. Como resultado, 
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rejeitamos a hipótese nula dos testes e, logo, a série de gastos produtivos 

apresenta-se estacionária8. 

 

4 MODELO TEÓRICO 

  

Em referência ao modelo teórico adotado neste trabalho, escolheu-se a mesma 

abordagem já desenvolvida em Teles & Mussolini (2014), na qual o 

crescimento econômico é explicado pelo gasto produtivo em um modelo 

endógeno de crescimento. Nesse tipo de interpretação, o crescimento de longo 

prazo (growth path) pode ser afetado por outros determinantes que não 

somente a expansão populacional e o progresso tecnológico (variáveis 

exógenas), remodelando a acepção de desenvolvimento proposta por Solow & 

Swan (1956) em que componentes como os gastos produtivos somente teriam 

influência transitória na trilha da prosperidade econômica. 

Nesta leitura, os gastos produtivos são capazes de interferir na dinâmica de 

acumulação de fatores de produção (capital e trabalho) bem como afetar 

positivamente as taxas de produtividade total dos fatores (TPF, na sigla em 

inglês).  

A construção desse racional (que compreende uma abordagem intergeracional) 

perpassa por algumas considerações acerca de todos os agentes abrangidos, 

como está detalhado nas subseções a seguir. A equação do modelo advém, 

portanto, de uma extensão do modelo de Barro (já aludido na seção 2) e 

Glomm & Ravikumar (1997), na qual o governo é capaz de se endividar para 

financiar seus gastos.  

                                                             
8
 O teste de Levin Lin assume que os processos individuais são independentes na dimensão 

cross-section e a hipótese alternativa é de que todas as séries são estacionárias. Logo, aceitar 

   significa que a série é não estacionária. O p-valor calculado foi de 2,32%, portanto, 

significante a um     . O teste Im, Pesaran & Shin é formulado, porém, para painéis 

balanceados. Nele, aceitar    significa que todas as séries são processos não estacionários 

(logo    significa que pelo menos alguns processos são estacionários, mas não 

necessariamente todos). O p-valor calculado foi de 4,99 %, também significante a um     . 
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Vamos, a seguir, descrever genericamente as etapas alusivas à construção do 

modelo utilizado. Maiores detalhes podem ser explorados em Teles & Mussolini 

(2014). 

 

4.1 INDIVÍDUOS 

 

Derivando a função de utilidade dos agentes da economia, pressupondo-os 

como indivíduos idênticos que vivem por dois períodos, temos: 

      
          

                       (1) 

 

em que   
  compreende o consumo realizado no período   pelo indivíduo 

nascido no em  . Assume-se que as gerações subsecutivas possuem uma 

dotação de uma unidade de trabalho, pago, em princípio, pela primeira geração 

que detinha uma unidade de capital   . Sendo assim, as restrições das 

gerações contemporâneas são: 

  
    

               
                (2) 

    
             

                                      (3) 

   
      

                      (4) 

Nesse caso,    representa os títulos públicos que os indivíduos privados 

utilizam para compor parte de suas poupanças, juntamente ao capital que será 

adquirido no período subsequente com a venda da unidade de trabalho em  . 

 

4.2 FIRMAS 

 

Partindo de uma função de produção Cobb-Douglas para uma firma 

representativa de toda a economia a qual se empenha em maximizar o lucro 

em ambiente competitivo, temos: 

      
     

        (5) 
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em que    é o produto,    são os gastos produtivos e    é o estoque de capital. 

Dado que os gastos públicos comporão uma parcela do produto nesta 

economia, podemos representar    como uma fração de   : 

                      (6) 

Substituindo (6) em (5), temos: 

    
 

  
   

          (7) 

 

4.3 GOVERNO 

 

Para compor a totalidade dos gastos públicos, assumamos que o Governo 

gasta uma parcela fixa   (de 0% a 100%) do produto    para as despesas 

operacionais (não produtivas) e uma parcela   de gastos produtivos além de 

cobrar tributos   sobre a renda dos indivíduos. A completude de seu 

financiamento se dá mediante financiamento privado na forma de venda de 

títulos públicos    remunerados a uma taxa      que ocorre no período 

seguinte. A equação de endividamento público irá depender, portanto, da 

magnitude do déficit primário             e do pagamento da dívida 

precedente     : 

                                    (8) 

A concepção do modelo de endividamento conforme a equação (8) enseja que 

quaisquer acenos do Governo em se comprometer a empenhar maiores 

montantes do orçamento em gastos públicos só serão exequíveis por 

intermédio de maior endividamento, que ocorre por aumento do déficit primário 

e, consequentemente, restringem o crescimento da economia. 

Ao aplicarmos as condições de maximização para cada agente relevante na 

concepção do modelo proposto, a taxa de crescimento do capital será expressa 

pela equação: 

 

       

  
    

 

   
           

 

  
   

               
 

  
   

       
 

  
   

  
  

  
   , (9) 

(I)                          (II)                              (III) 
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sendo 
  

  
 constante para representar o equilíbrio desta economia. Como a 

equação (9) representa o equilíbrio dinâmico do capital, podemos estender sua 

interpretação a partir dos três componentes indicados pelos numerais romanos 

acima. 

Em (I), os gastos produtivos representados pela fração do produto   impactam 

positivamente na acumulação de capital, porém restrito aos efeitos limitativos 

no crescimento que compreende a carga tributária  . Em (II), por sua vez, o 

efeito profícuo dos gastos produtivos é ponderado desfavoravelmente pelo 

componente de déficit/PIB (          ), pois submeter-se a contínuo 

endividamento para fins de expansão fiscal deve, conseguinte à literatura 

econômica contemporânea, suscitar efeitos deletérios ao crescimento, mais 

agudamente em países que já sustentam índices insubsistentes de dívida. Por 

fim, em (III), podemos observar o efeito indireto do aumento de gasto público 

no endividamento. Nesse caso, a majoração dos gastos sem contrapartida na 

receita (aumento de tributação, por exemplo), implica em acréscimo do déficit 

primário, que precisa ser financiado de alguma maneira. Ao emitir títulos, 

elevando sua oferta, o preço do mesmo cai e acarreta em elevação da taxa de 

juros que o Governo precisa pagar para custear-se. 

 

5 METODOLOGIA  

 

A pergunta que procuraremos responder com a compilação de dados 

supracitada é se os gastos governamentais ficam mais produtivos em virtude 

da vigência de regras fiscais a ponto de, nessas ocasiões, propiciarem maior 

crescimento econômico. Isto é, se conseguimos observar uma relação 

estatística robusta que denote um comportamento prudente do ponto de vista 

fiscal, indicando uma redução no montante de despesas ou um direcionamento 

orçamentário mais condizente com a realidade que a regra fiscal almeja 

alcançar, talvez priorizando serviços mais básicos de caráter estruturante em 

detrimento de outros tipos de dispêndios não essenciais, estimulando o 

crescimento econômico subsequente. 
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Para aferirmos tal relação entre as regras fiscais e os gastos produtivos e, por 

fim, ao crescimento econômico, utilizaremos duas técnicas de estimação 

econométrica.  

Em se tratando de gastos e crescimento é relevante atentarmos para a 

potencial relação de causalidade que estas variáveis podem apresentar entre 

elas. A equação do modelo proposto em (9) reflete uma relação de equilíbrio, 

contudo, precisa de algumas adaptações a fim de formular uma associação 

entre os dados coletados e o modelo demonstrado na seção anterior que possa 

ser estimada. A escolha de realizar a estimação mediante o método de Painel 

pressupõe, ainda, o emprego de informações defasadas na definição do 

modelo que será utilizado para regredir os dados coletados, motivo pelo qual 

se optou pela estimação via Método Generalizado dos Momentos (MGM ou 

GMM, em inglês) de maneira a tratar a endogeneidade dos dados, resultando 

no modelo de regressão abaixo: 

 

            
 
                                                            

     
     

     
     

     
                 (10) 

 

em que      é a taxa percentual de crescimento do PIB per capita do país i no 

ano t. O expoente T configura a quantidade de defasagens da variável 

dependente utilizaremos na regressão. A variável de gastos produtivos está 

designada como       e em interações com a taxa da carga tributária (     ), o 

resultado primário orçamentário (           ) e o endividamento do país 

(     
     

 ), todos como percentuais do PIB. 

Diferentemente do modelo apresentado em Teles & Mussolini, não 

introduzimos variáveis dummy para ano nem realizamos a estimação por 

efeitos fixos a fim de captar especificidades dos países (seja geográfica ou 

institucional). Apesar da premissa teórica pertinente de que tais dotações são 

invariantes no tempo, o resultado do teste de Hausman9 para o modelo com 

quatro defasagens indicou a não rejeição da hipótese nula, o que denota, do 

                                                             
9
 Estatística   igual a 0,39356, com p-valor de 1, indicando a não rejeição de    
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ponto de vista estatístico, a consistência e eficiência dos estimadores do 

modelo com efeitos aleatórios, que apresentam a forma 

        ,          (11) 

em que cada seção do painel possui um componente    aleatório de média 

zero. Ou seja, enquanto a estimação por efeitos fixos pressupõe que cada país 

da amostra compreende um intercepto diferente na equação do modelo, a 

regressão por efeitos aleatórios implica que a diferença na amostragem advém 

dos termos de erro10.  

Uma parte da razão pela qual optamos pela estimação com efeitos aleatórios 

advém do fato de que o uso de variáveis dummy com fins de captação de 

efeitos individuais em modelos no qual as defasagens da variável dependente 

fazem parte do quadro de regressores gera estimadores enviesados para 

amostras cuja dimensão temporal do painel é pequena (no caso deste trabalho, 

T=26)11. Somente caso o horizonte de tempo se aproxime do infinito, o viés 

tende a se aproximar de zero. Ademais, estimações por efeitos aleatórios são 

preferíveis àquelas por efeitos fixos em se tratando de painéis não 

balanceados12. 

Isto posto, a premissa que admitimos para salvaguardar esta interpretação do 

modelo (por efeitos aleatórios) fundamenta-se mais em considerações de 

natureza estatística do que propriamente econômicas. 

O conjunto de instrumentos13 utilizado aplica variáveis que já foram objeto de 

estimações de natureza semelhante em outros estudos da literatura, como 

exemplifica Teles & Mussolini, citando Agell et al. (2006), Bond et al. (2010) e 

Kneller et al. (1999).  

                                                             
10

 Hall & Asteriou – Applied Econometrics, p.420 
11

 Estimating Dynamic Panel Data Models: A Practical Guide for Macroeconomists 
12

 Hall & Asteriou – Applied Econometrics, p.420 
13

 As variáveis instrumentais (VI) utilizadas na regressão GMM foram os mesmos de Teles & 
Mussolini: 5ª defasagem do crescimento do PIB/capita, 5ª e 6ª defasagens do nível do 
PIB/capita, 2ª, 3ª e 4ª defasagens do nível de investimento/PIB, 2ª e 3ª defasagens do nível de 
comércio (soma de exportações e importações pelo PIB), 2ª e 3ª defasagens do índice de 
inflação anual. A adição feita neste trabalho resume-se à dummy de presença ou não de RF’s 
em combinação à dummy característica do grau de eficiência governamental citada na nota de 
rodapé 14 
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Resumidamente, a síntese atinente ao uso de tais instrumentos vincula-se às 

circunstâncias de financiamento do gasto que o Governo empenha (tópico 

retomado na seção que descreve as variáveis instrumentais da metodologia 

GMM nesta seção 5). 

A diferença entre o presente modelo e aquele apresentado em Teles & 

Mussolini fundamenta-se na inclusão ao conjunto de instrumentos da variável 

dummy de adoção de regras fiscais em interação com outra dummy 

representativa de países que possuem alta eficiência governamental na 

formulação e execução de políticas públicas14. A interação dessas variáveis é 

imprescindível para a aceitação do conjunto de instrumentos pelo teste de 

Hansen, que será objeto de maior apreciação na seção 6. 

A consideração em associar essas duas variáveis (regra fiscal e eficiência 

governamental) advém dos resultados obtidos em Bergman & Hutchinson 

(2014). Ao analisarem 27 países da União Europeia no período 1990 a 2012 a 

fim de atestar os efeitos da aplicação de RF’s no balanço fiscal, eles 

concluíram que os resultados de uma relação positiva estavam concentrados 

em países cuja eficiência governamental era considerada elevada.   

Sendo assim, a escolha adequada das variáveis instrumentais é imprescindível 

para concluirmos acerca da correta especificação do modelo escolhido dada a 

dificuldade empírica em mensurar os efeitos do gasto público no crescimento. 

Ou seja, apesar de possuírem uma natureza teórica de promotor do 

crescimento econômico por um lado, por outro a maneira pela qual o governo 

determina o financiamento desses gastos públicos pode ter a repercussão 

contrária do esperado caso tal custeamento se dê à custa de elevação da 

inflação (aumento da base monetária), tributação distorciva ou aumento do 

endividamento público, que acarreta em elevação de juros e consequente 

                                                             
14

 Os indicadores de governança do Banco Mundial (Worldwide Governance Indicators - WGI) 

compreendem 6 dimensões para mensurar a qualidade da governança pública em vários 

países. Dentre essas dimensões está o grau de eficácia do governo (Government 

Effectiveness), que é a variável dummy utilizada neste trabalho, que reverbera as percepções 

de eficiência de determinado governo na prestação de serviços públicos bem como sua 

qualidade na formulação e implementação, independência de pressões políticas e credibilidade 

em aplicar tais políticas. A classificação completa dos países da amostra e a explicação 

conceitual detalhada deste indicador estão presentes no Anexo 1. 
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efeito crowding out. Da mesma maneira, a consideração das condições iniciais 

do país (nível de renda atual bem como seu crescimento corrente) têm 

influências no impacto que os gastos públicos manifestam no crescimento 

pospositivo e omitir tais condições pode distorcer os resultados. 

Como não é trivial desenredar essas implicações, é pertinente que tais 

variáveis alusivas à estratégia de financiamento governamental e à dotação 

inicial de cada país da amostra estejam presentes no conjunto instrumental do 

modelo. 

 

5.1 A METODOLOGIA IPWRA 

 

O uso do GMM não resolve completamente a questão da endogeneidade dos 

dados de painel, principalmente por lidarmos com a falta de informação para a 

totalidade da amostra e pelo uso de defasagens no modelo. Sendo assim, 

empregamos uma metodologia que dispõe de maior flexibilidade em sua forma 

funcional já que não depende de um único PGD (processo gerador de dados).  

Trata-se do IPWRA (Inverse Probability Weighted Regression Adjustment), 

uma estimação também em dois estágios como o GMM, capaz de proporcionar 

consistência às estimações caso um dos modelos apresente má-especificação 

teórica enquanto o outro modelo ostenta a especificação correta, qualificando 

tal técnica como detentora de dupla robustez para a correção de potencial viés 

que a variável representativa da estratégia fiscal do Governo pode exercer nas 

demais variáveis. Ou seja, a concepção do uso do IPWRA nas estimações dos 

efeitos das RF’s no crescimento advém do fato de que intervenções na política 

econômica podem ser sistematicamente determinadas por variáveis não 

observadas correlacionadas com a variável dependente15, o que pode 

comprometer a consistência da estimação.  

Esta metodologia, portanto, integra um repertório de procedimentos técnicos de 

estimação centrada em tratamento de efeitos (treatment effects) que aludem ao 

efeito causal médio (Average Treatment Effect - ATE) que variáveis binárias 

manifestam nas variáveis-resposta presentes em contextos de política 
                                                             
15

 Síntese explicativa presente no trabalho de Andre Diniz (2016) 
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econômica, como é o caso, controlando os resultados por certas características 

inerentes ao público amostral como aparato institucional ou dotação de 

recursos16.  

O “tratamento” em questão seria, em teoria, a adoção da RF por um país como 

ferramental para controlar seus gastos ou reduzir a proporção da dívida de 

maneira a atingir maior crescimento econômico como consequência de uma 

boa situação fiscal. Como tal decisão não é aleatória por parte dos Governos 

(supomos que a adoção de medidas corretivas advenha de necessidades 

prementes do ponto de vista do equilíbrio macroeconômico), os dados 

observados irão refletir uma dependência indesejada para a análise entre o 

tratamento e o efeito na variável resultante em estudo. Ou seja, não é sensato, 

do ponto de vista estatístico, aferir diretamente o efeito da adoção ou não de 

RF’s no desempenho econômico apenas comparando os crescimentos médios 

nessas duas subpopulações. 

Sabemos que, pelos dados coletados na amostra de painel, os países que 

adotam RF’s – que deveriam por princípio limitar as despesas - incorrem em 

mais gastos produtivos (GP) em % do PIB comparativamente aos países que 

não adotam nenhuma regra, porém ostentam menor crescimento econômico 

médio. 

                  Tabela 2 – Relação da adoção da RF com gastos produtivos 

                  e crescimento econômico (observações por país, por ano) 

 
% GP Médio % Cresc. real PIB per capita Médio 

Com RF 7,99 2,23 

Sem RF 7,31 3,05 

 
 

Não poderíamos, no entanto, reconhecer de imediato que a adoção de RF’s 

provoca menor crescimento, pois muitos outros fatores poderiam estar por trás 

desses dados. Por exemplo, a maioria dos países que adotam regras fiscais 

enquadra-se em níveis já elevados de desenvolvimento econômico e apresenta 

crescimento menos acelerado, porém com estabilidade, enquanto que os 

demais países partem de uma dotação inicial menor, exibindo indicadores 

maiores de crescimento interanual, porém à custa de muita volatilidade, como 

                                                             
16

 https://economics.mit.edu/files/32, por Joshua D. Angrist 

https://economics.mit.edu/files/32
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resume a Tabela 3.  Sendo assim, os estimadores de regressão ajustada (RA – 

Regression Adjusted estimator) modelam o resultado para dar conta da 

atribuição de tratamento não aleatório, isto é, infere qual seria o efeito nos 

indicadores de crescimento econômico caso os países que não adotam as RF’s 

passassem a adotá-las e vice-versa. A estimação média dessa relação contra 

factual é chamada de POmeans (Potential Outcome means) e é necessária 

pois os gastos produtivos têm relação tanto com a variável de resultado 

(crescimento) quanto a de tratamento (possuir RF). 

 

Tabela 3 – Comparação do desempenho econômico de países desenvolvidos e 

em desenvolvimento (observações por país, por ano) 

 

% adoção RF's % Cresc. PIB per capita Médio Volatilidade 

Desenvolvidos 33% 2,19 3,7 

Em Desenvolvimento 12% 2,26 5,9 

 

Finalmente, admitindo a hipótese desejada de que maiores gastos produtivos 

estariam relacionados a um maior crescimento econômico numa perspectiva de 

aleatoriedade na seleção amostral e que a atribuição do tratamento 

compreende a relação direta e positiva entre regra fiscal e gasto produtivo, 

gostaríamos de dar mais peso às ocorrências: 

 

(1) “ter regra  + gasto produtivo  + crescimento”  

(2) “não ter regra  - gasto produtivo  - crescimento”,  

 

Tais especificações correspondem às áreas destacadas nos Gráficos 7 e 8. 

Desse modo, os valores médios de crescimento do PIB/capita nos casos em 

que há/não há regra fiscal irão mudar. Uma vez definido esse novo modelo de 

tratamento (que optamos por especificar na metodologia probit na forma 

                                ), pretendemos obter a estimação 

          para cada observação da amostra (  ). 

 

Ao calcularmos o POmeans, usamos    para ponderar as observações. No 

caso, ponderamos as ocorrências “sem RF” por 
 

  
 de modo que o peso delas 

seja maior quando a probabilidade de adotar a regra é menor. 
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Gráfico 7 – Dispersão de países que adotam regra fiscal (1990 - 2015) 
Fonte: Autor 
 
   

 
Gráfico 8 – Dispersão de países que não adotam regra fiscal (1990 - 2015) 
Fonte: Autor  
 

Por outro lado, ponderaremos as observações “com RF” por 
 

    
 a fim de que o 

peso dessas observações aumente quando a probabilidade de adotar a RF é 

pequena17. Logo, diferentemente da alternativa RA, em que modelamos a 

equação de resultado, podemos estimar o modelo de tratamento sem 

especificar um modelo para o resultado, caracterizando a metodologia IPW 

(Inverse Probability Weighting estimator). 

 

Logo, a metodologia IPWRA usa justamente as ponderações do IPW para 

realizar as estimações dos coeficientes para subsequentemente desempenhar 

o ajuste característico da metodologia RA. As covariáveis selecionadas para 

                                                             
17

 Para maiores considerações formais acerca da interpretação do modelo de tratamento médio 

(ATE, na sigla em inglês) utilizado no cômputo das estimações do IPWRA, ver Cerulli (2015). 
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compor os modelos de resultado e tratamento não precisam ser 

necessariamente as mesmas já que, frequentemente, o conjunto de variáveis 

que influenciam esses modelos tende a ser distinto. Destarte, o IPWRA é 

guarnecido de dupla robustez visto que mesmo que um dos modelos esteja mal 

especificado (porém não ambos), a estimação dos efeitos será consistente. 

 

6 RESULTADOS 

 

6.1 ESTIMAÇÃO - MODELO GMM 

 

Regredirmos a variável de RF’s contra os gastos produtivos (   ), simulando a 

resposta de primeiro estágio por MQO da estimação GMM a fim de calcular o 

teste de hipótese F-parcial, que pode ser consultado na Tabela 4. Este teste irá 

avaliar se a inclusão da variável de RF como variável explicativa do gasto 

produtivo é rejeitada ou não comparativamente ao modelo em que os gastos 

são explicados pelo conjunto de variáveis instrumentais citadas na Seção 5. 

 

            Tabela 4 – Testes de significância das variáveis instrumentais 

Teste de Hipótese F- parcial 

                                    1a 
4,113*** 

                                    2a 
5,358*** 

                                Notas: Significância: *10%, **5% e ***1%. As sobrenotações 1 

                                e 2 indicam,  respectivamente aplicação de efeitos aleatórios 

                                na dimensão  cross section e horizonte temporal 

 

Pelo resultado encontrado, podemos rejeitar    em detrimento de   , ou seja, 

favorecer a modelagem com as regras fiscais e a eficiência governamental 

alternativamente a não usá-las. 

 

Alternativamente, avaliamos a significância individual da RF em cenários 

simulados na Tabela 5. A variável mostrou-se significante nas duas 

especificações apresentadas após uso de efeitos fixos e aleatórios em algumas 

das dimensões do painel detalhadas nas notas explicativas. 
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                       Tabela 5 – Coeficientes e p-valor da variável de RF 

          

 1 2 3 4 5 6 

p-valor 0,44 0,01 0,57 0,04 0,01 0,45 

coef. 0,20 0,71*** 0,16 0,62** 0,67*** 0,20 

                  

                   

 1 2 3 4 5 6 

p-valor 0,26 0,06 0,32 0,01 0,04 0,26 

coef. 0,39 0,72* 0,35 1,1*** 0,76** 0,39 

                             Notas: Os níveis de significância estão indicados pelos marcadores 
                             *10%, **5% e ***1%.Os cenários de 1 a 6 indicam: 
                             1: Sem aplicação de efeitos em cross section ou horizonte temporal 
                             2: Efeitos fixos em cross section 
                             3: Efeitos fixos em horizonte temporal 
                             4: Efeitos fixos em cross section e horizonte temporal 
                             5: Efeitos aleatórios em cross section 
                             6: Efeitos aleatórios em horizonte temporal 
 

 

Para análise dos resultados das estimações de segundo estágio na 

metodologia GMM, foram realizadas algumas versões alternativas da forma 

funcional descrita na Seção 4 a fim de capturar múltiplas interpretações acerca 

dos efeitos modelados pelas regressões. 

 

Podemos depreender dos resultados dispostos na Tabela 6 que a variável de 

gastos produtivos apresentou sinal positivo esperado e significante em todas as 

simulações. O    varia de 0,1 a 11,5 nas equações exibidas na tabela, 

indicando um efeito expansivo - significativo estatisticamente - da variável de 

gastos no crescimento real do PIB per capita do período subsequente, 

diferentemente das demais variáveis do modelo que revelaram coeficientes 

menores e, portanto, com repercussões limitadas no crescimento. A equação V 

apresenta quase todos os coeficientes altamente significantes (com exceção do 

resultado primário em interação com os gastos) e com os efeitos corretos após 

a retirada da variável de dotação inicial representada pelas lags do PIB per 

capita no nível, com a mesma magnitude elevada do coeficiente de gastos 

produtivos existente na equação IV. Apesar do aparente bom resultado, esta 
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variável omitida do conjunto instrumental pode ser relevante para explicar os 

efeitos do gasto na produtividade nacional18. 

 

A variável representativa da interação dos gastos com o resultado primário 

apresentou um sinal negativo contraditório e significante na equação II 

enquanto que nas outras simulações o sinal estava positivo conforme esperado 

(já que efeitos positivos do aumento da produtividade dos gastos seriam 

diminuídos para solver o déficit), apesar da falta de significância estatística. A 

equação II foi, inclusive, a única que apresentou significância em todos os 

coeficientes ao passo que o teste de validade conjunta dos instrumentos desta 

estimação tenha exibido um p-valor abaixo das demais equações. 

 

          Tabela 6 – Resultados das diferentes especificações dos modelos GMM 

 (I) (II) (III) (IV) (V) 

Defasagens de 

       
1 1 4 4 1 

      0,116  
(0,745) 

2,228 
(2,84)*** 

11,504 
(1,74)* 

14,645 
(1,81)* 

4,692 
(2,77)*** 

             -0,005 
(-4,89)*** 

-0,036 
(-1,24) 

-0,093 
(-1,67)* 

-0,091 
(-3,65)*** 

                   -0,01 
(-2,49)** 

0,010 
(0,59) 

0,028 
(1,01) 

0,0009 
(0,11) 

      
     

     
   -0,02 

(-1,94)* 
-0,165 
(-1,6) 

-0,201 
(-1,71)* 

-0,053 
(-2,33)** 

     
     

   0,147 
(2,49)** 

0,5967 
(1,69)* 

0,805 
(1,79)* 

0,324 
(2,61)*** 

J-Stat 59,895 6,431 0,098 0,023 1,365 

p-valor (0,000) (0,267) (0,952) (0,879) (0,714) 
Notas: As estatísticas t estão entre parênteses e os níveis de significância estão indicados pelos 
marcadores *10%, **5% e ***1%. 
Todas as variáveis que representam percentuais já se encontram multiplicadas por 100 na base de 
dados. 
Regressão I: Sem especificação de efeitos e sem interação de gastos produtivos com outras variáveis. 
Regressão II: Efeitos aleatórios para cross section 
Regressão III: Efeitos aleatórios para horizonte temporal. 
Regressão IV: Efeitos aleatórios para cross section, com a lag 2 do PIB per capita no conjunto de 
instrumentos, em vez das lags 5 e 6.. 

Regressão V: Efeitos aleatórios para cross section, com os instrumentos       , lag 5 do nível do PIB per 
capita, lags 2 e 3 do investimento/PIB, lags 2 e 3 da corrente comercial/PIB, lags 2 e 3 da inflação e a 
interação das dummies de regras fiscais e eficiência governamental. 

 

A variável referente ao lag da Dívida/PIB possui um efeito positivo no modelo 

nas cinco equações em que está presente. Tal impacto é similar ao relatado 

                                                             
18

 Como acreditam Teles & Mussolini (2014) ao considerarem esta informação da dotação 
inicial e dos demais instrumentos (indicativos do canal de financiamento público) como 
relevantes para endereçarem a questão da heterogeneidade amostral. 
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em Teles & Mussolini, ao compararem os efeitos contraditórios do 

financiamento dos gastos produtivos via aumento do endividamento, indo de 

encontro aos modelos de Saint Paul (1992) e Brauninger (2005). 

 

Tal comportamento da variável      
     

  vai de encontro ao que poderia ser 

esperado como efeito do peso do endividamento no crescimento no longo 

prazo, contudo ainda condizentes com possíveis efeitos propulsores do 

crescimento no curto prazo19. A estimação do modelo em versão sem esta 

variável não revela resultados satisfatórios do ponto de vista estatístico, 

resultando em coeficientes das demais variáveis com sinais contrários ao 

esperado e com baixa significância.  

 

A variável da taxação em interação com o gasto produtivo demonstrou efeito 

negativo no crescimento em todas as simulações realizadas, não apresentando 

relevância estatística apenas no cenário III. Este efeito, assim como explicado 

em Teles & Mussolini (2014), pode advir do impacto desfavorável que 

elevações tributárias exercem no retorno marginal esperado para o aumento 

que os gastos produtivos teriam na economia como um todo (através de 

choques de produtividade). 

 

A interação dos gastos com a variável de endividamento obteve o efeito 

esperado de depreciar o crescimento diante de um quadro fiscal em 

deterioração, diferentemente do que podemos observar com a variável de 

dívida isolada no modelo. 

 

Algumas alterações nas especificações (além das já citadas nas notas da 

Tabela 6) foram aplicadas de maneira a contemplar possíveis efeitos com a 

omissão ou adição de variáveis e defasagens no modelo na tentativa de 

capturar potenciais resultados convenientes ao proposto na modelagem 

utilizada. Porém, não houve resultados favoráveis à proposta deste trabalho. 

 

 

                                                             
19

 O endividamento, nesse caso, poderia fomentar uma elevação tributária futura, deprimindo 
os investimentos, motivo pelo qual se espera um impacto negativo de longo prazo. 
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6.2 ESTIMAÇÃO - MODELOS DE TRATAMENTOS DE EFEITOS 

 

Os resultados encontrados para os modelos RA (Regression Adjustment) 

indicam que a especificação do modelo de resultado pode acarretar em 

resultados diferenciados. Na Tabela 7, podemos ver que o valor do 

crescimento econômico médio é maior nos países que não adotam regras 

fiscais comparativamente àqueles que o fazem, sendo que o resultado da 

especificação (1) é muito próximo ao descrito na Tabela 2.  

 

Entretanto, quando aperfeiçoamos o modelo de resultado (2), a diferença no 

desempenho econômico entre os dois cenários diminui em 43%. Ao nos 

atentarmos para os coeficientes para o grupo tratado (OME1), ou seja, 

hipotetizando um cenário em que todos os países adotassem as RF’s, 

percebemos que a variável de gastos produtivos dispõe de um coeficiente 

muito reduzido e sem significância. 

 

Similarmente, na metodologia IPW (Tabela 8), notamos que ao não especificar 

muito o modelo de tratamento, os resultados também indicam um desempenho 

econômico melhor nos países que não adotam regras fiscais, ainda que numa 

magnitude um pouco menor do que a verificada no procedimento RA. Desta 

vez, contudo, ao especificarmos o modelo de tratamento de maneira mais 

completa, o resultado se inverte pela primeira vez, isto é, a adoção da regra 

fiscal acarreta em maior crescimento econômico. Também podemos 

contemplar os coeficientes do modelo probit de tratamento usado na 

estimação. Com exceção dos gastos produtivos, todas as demais covariáveis 

desta especificação possuem significância estatística. 

 

Observamos, portanto, que apesar da narrativa contida na Tabela 7 não 

sancionar o discurso esperado que a adoção das RF’s possui um impacto 

contributivo no crescimento, o resultado da Tabela 8 já indica que pode-se 

chegar à conclusões perseguidas neste trabalho, dependendo do grau de 

especificação dos modelos utilizados. 
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 Tabela 7 – Resultados RA 

Modelo de resultado: linear         
Modelo de Tratamento: nenhum         

Cresc. PIB per capita Coef 
Erro 

Padrão 
Robusto 

z P>|z| 
95% 

intervalo de confiança 

1 

POmeans             

REGRAS FISCAIS 
    

  

0 
 

3,0496 0,1815 16,79 0,000 2,6936 - 3,4055 

1   2,2332 0,1327 16,83 0,000 1,9731 - 2,4933 

2 

POmeans 
     

  

REGRAS FISCAIS 
    

  

0 
 

2,8372 0,1878 15,11 0,000 2,4692 - 3,2053 

1 
 

2,3703 0,1488 15,93 0,000 2,0787 - 2,6620 

OME1             

      
 

0,0877 0,097 0,9 0,368   

        
 

0,4740*** 0,067 7,07 0,000   

            -0,0027* 0,0015 -1,77 0,076   

                  0,0057** 0,0025 2,24 0,025   

            0,00009 0,0015 0,06 0,954   

      
 

-0,0041 0,011 -0,37 0,710   

constante 1,1 0,7 1,57 0,116   

Nota: A especificação (1) representa o modelo                , enquanto na especificação (2) o 

modelo representado está completo, conforme descrito na Seção 5. Significância:*10%, **5% e ***1%. 

 

  Tabela 8 – Resultados IPW 

Modelo de resultado: médias ponderadas       
Modelo de Tratamento: probit         

Cresc. PIB per capita Coef 
Erro Padrão 

Robusto 
z P>|z| 

95% 
intervalo de 
confiança 

1 

POmeans             

REGRAS FISCAIS 
    

  

0 
 

3,0391 0,1812 16,76 0,000 2,6837 - 3,3943 

1   2,2318 0,1327 16,82 0,000 1,9717 - 2,4920 

2 

POmeans 
     

  

REGRAS FISCAIS 
    

  

0 
 

2,2126 0,3278 6,75 0,000 1,5700 - 2,8552 

1 
 

2,3394 0,1571 14,89 0,000 2,0315 - 2,6474 

TME1             

                   0,00028*** 4,16E-06 6,8 0,000   

      -0,0060 0,0084 -0,71 0,478   

Eficiência Gov. 0,2585* 0,1441 1,79 0,073   

            -0,0324*** 0,0063 -5,11 0,000   

      0,005*** 0,0142 3,57 0,000   

           -0,1795* 0,0093 -1,93 0,054   

          0,0072*** 0,0011 6,53 0,000   

constante -0,809*** 0,2548 -3,17 0,001   

Nota: A especificação (1) o modelo de tratamento só contém o gasto produtivo, enquanto que a 

especificação (2) contém algumas outras variáveis usadas na estimação GMM. Significância:*10%, **5% 

e ***1%. 
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Caso optássemos por retirar       do conjunto de TME1, a diferença entre os 

valores de crescimento do PIB real per capita verificada seria praticamente 

inexistente20. Logo, dado que não há especificação do modelo de resultados no 

IPW, ainda não podemos descartá-la por sua baixa significância como 

covariável de tratamento.  

 

    Tabela 9 – Resultados IPWRA 

Modelo de resultado: linear         
Modelo de Tratamento: probit         

Cresc. PIB per capita Coef 
Erro 

Padrão 
Robusto 

z P>|z| 
95% 

intervalo de 
confiança 

  

POmeans 
     

  

REGRAS FISCAIS 
    

  

0 
 

2,1465 0,2966 7,24 0,000 1,5651 - 2,7278 

1 
 

2,5229 0,1468 17,18 0,000 2,2351 - 2,8107 

OME1             

      
 

0,132** 0,06 2,16 0,031   

         
 

0,499*** 0,08 6,62 0,000   

            -0,003* 0,00 -1,68 0,094   

                  0,008*** 0,00 2,65 0,008   

            -0,001 0,00 -1,22 0,223   

constante 0,945** 0,43 2,20 0,027   

TME1             

                   0,000*** 4E-06 6,76 0,000   

      0,002 8E-03 0,18 0,855   

Eficiência Gov. 0,221 1E-01 1,5 0,133   

            -0,032*** 6E-03 -5,01 0,000   

      0,006*** 1E-03 4,13 0,000   

           -0,005 9E-03 -0,5 0,617   

          0,007*** 1E-03 5,72 0,000   

constante -1,183*** 3E-01 -4,58 0,000   
     Nota: Significância:*10%, **5% e ***1%. Neste modelo, está sendo considerada apenas uma 

      defasagem para          em vez de quatro. Se considerarmos quatro defasagens, a variável de gastos 

      produtivos continua sendo significante, porém a diferença entre os níveis de crescimento dos cenários 

      com e sem RF’s cai para 0,29%. 

 

Reunindo agora as duas metodologias (IPW e RA), podemos apreciar os 

resultados na Tabela 9. Os coeficientes do público tratado são todos 

significantes (com exceção da interação entre gastos produtivos e Dívida/PIB) 

e possuem os sinais esperados. As covariáveis do modelo de tratamento 

                                                             
20

 O ATE nesse caso seria de +0,004% em vez dos +0,13% verificados na Tabela 8. 
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também são majoritariamente significantes, aludindo a uma especificação 

apropriada de ambos os modelos a despeito da prerrogativa de dupla robustez 

do IPWRA. Com estas especificações, temos que a diferença entre os 

crescimentos médios nos dois públicos (com e sem RF) fica em + 0,38% para o 

grupo que adota as regras, um aumento considerável haja vista os resultados 

da especificação IPW. O coeficiente de gastos produtivos no grupo OME1 

indica um efeito contributivo para crescimento econômico da ordem de 0,13 

pontos percentuais nesta variante do modelo com uma defasagem para a lag 

do crescimento. 

 

7 CONCLUSÕES 

 

A pesquisa acerca dos estímulos que a adoção de regras fiscais fomenta no 

panorama orçamentário ou no estoque de dívida de um país não é recente e 

prescinde de diversas avaliações já realizadas por autores em diferentes 

contextos, apresentados resumidamente na Seção 2. Contudo, carecem 

conteúdos que investiguem como as regras fiscais contribuem para o 

crescimento econômico através do canal das despesas públicas, realizadas em 

setores direcionados com potencial de elevação da produtividade da economia.  

 

A utilização desses instrumentos e seus efeitos constituem querelas sociais de 

significativa exaltação política, pois sua adoção propende a renúncias de bem-

estar social quando da necessidade em se refrear o uso de políticas anticíclicas 

em momentos de austeridade (períodos em que as regras fiscais são 

oportunamente aventadas), como exemplificado na Subseção 2.1. 

 

Os resultados encontrados nas duas metodologias sugerem haver 

convergência na interpretação de que os gastos produtivos possuem, de fato, 

um papel promotor do crescimento quando levamos em consideração a adoção 

de RF’s. Na estimação GMM, observa-se que as regras são significativas na 

fundamentação do primeiro estágio (indicando um impacto positivo) e, no 

segundo estágio, o gasto produtivo mostrou-se significante para justificar maior 

crescimento econômico futuro. 
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As estimações do IPWRA mostraram que a presença das RF’s, após 

controlarmos alguns efeitos nos modelos de tratamento e resultado, apresenta 

uma consequência profícua no crescimento econômico com contribuição 

positiva da variável de gastos produtivos no grupo tratado, corroborando 

(embora não com a mesma magnitude) os impactos mensurados nas 

regressões GMM. 

Ressalta-se, ainda, a mesma diligência relativamente ao grau de 

desenvolvimento dos países empregada neste estudo através da dummy de 

eficácia governamental e os resultados das respostas à política fiscal contra 

cíclica em Aghion & Marinescu (2008), robustecendo o conceito de que o 

aparato institucional tem mérito na conexão entre política fiscal e crescimento e 

como países com distintos graus de desenvolvimento apresentam repostas 

diferentes nesta relação. 

Contudo, a carência de muitos dados na construção do painel pode sugerir que 

os resultados possuem, ainda que esperado e em linha com trabalhos 

anteriores21, vicissitudes que seriam dirimidas com a maior completude 

amostral, apesar de todo o tratamento feito com as informações disponíveis. 

Tal tarefa, principalmente no que toca à reunião de informações de gastos 

federais por área, é bastante árdua, pois esbarra nas diferentes metodologias 

de alocação orçamentária de cada país e na disponibilidade em horizonte 

temporal satisfatório para estudo estatístico robusto. 

Alguns aspectos que não foram abordados neste trabalho e que poderiam 

originar conclusões interessantes referem-se tanto à análise mais apurada dos 

impactos que diferentes categorias de regras teriam nos resultados 

apresentados22 quanto à qualidade da concepção de cada RF, de maneira a 

avaliar se suas especificações (penalidades por descumprimento, cláusulas de 

escape, detenção de objetivo claro e exequível, entre outros) influiriam nos 

resultados perseguidos neste trabalho, algo que deixaremos para uma próxima 

oportunidade. 

                                                             
21

 Anexo 3 
22

 Foram realizadas algumas análises preliminares com diferentes tipos de RF (regras de dívida 

e regras orçamentárias, principalmente) na avaliação do impacto nos gastos produtivos e, por 
conseguinte, no crescimento, porém nenhum resultado estatisticamente relevante foi 
encontrado.  
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9 ANEXOS 

Anexo 1 – Países da amostra (classificados mediante grau de eficiência 

governamental). 

Elevada 
   

Boa 
  

Austrália Áustria Bélgica 
 

Chipre 
República 

Tcheca 
Estônia 

Dinamarca Finlândia Alemanha 
 

França Israel Lituânia 

Hong 
Kong 

(China) 
Islândia Irlanda 

 
Malta 

Rep. 
Maurício 

Portugal 

Japão Luxemburgo 
Países 
Baixos  

Eslováquia Eslovênia Espanha 

Nova 
Zelândia 

Noruega Singapura 
 

Macau 
(China) 

Coréia do 
Sul 

Emirados 
Árabes 
Unidos 

Suécia Suíça 
Reino 
Unido  

Chile 
  

Estados 
Unidos       

 

Moderada 
  

Baixa 
  

Bulgária Geórgia Grécia 
 

Kiribati Mianmar Azerbaijão 

Hungria Indonésia Irã 
 

Belarus Moldova Ucrânia 

Itália Letônia 
I. 

Maldivas  
Uzbequistão Bolívia Libéria 

Mongólia Polônia Romênia 
 

Paquistão 
  

Rússia Tailândia Albânia 
    

Turquia Cazaquistão Egito 
    

Kuwait Lesoto 
África do 

Sul     
El 

Salvador 
Argentina Brasil 

    
Costa 
Rica 

México Tunísia 
    

 

A classificação acima foi elaborada pelo autor a partir da nota - entre zero (pior) 

e 100 (melhor) - média dos últimos 12 anos (2004-2015) no ranking que os 

países obtiveram no âmbito de Government Effectiveness do Banco Mundial. 

Para fins de conferência e aderência metodológica, os resultados foram 

comparados na tabela a seguir às classificações presentes no trabalho de 

Bergman-Hutchinson (2014) para os países coincidentes. 
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PAÍS Bergman-Hutchinson (2014) Autor Concordância 

Argentina Moderada Moderada Sim 

Austrália Elevada Elevada Sim 

Áustria Elevada Elevada Sim 

Bélgica Elevada Elevada Sim 

Brasil Moderada Moderada Sim 

Bulgária Moderada Moderada Sim 

Chile Boa Boa Sim 

Hong Kong Elevada Elevada Sim 

Costa Rica Moderada Moderada Sim 

Chipre Boa Boa Sim 

República Tcheca Boa Boa Sim 

Dinamarca Elevada Elevada Sim 

Estônia Boa Boa Sim 

Finlândia Elevada Elevada Sim 

França Elevada Boa Não 

Alemanha Elevada Elevada Sim 

Grécia Boa Moderada Sim 

Hungria Boa Moderada Sim 

Islândia Elevada Elevada Sim 

Indonésia Baixa Moderada Não 

Irlanda Elevada Elevada Sim 

Israel Boa Boa Sim 

Itália Boa Moderada Não 

Japão Elevada Elevada Sim 

Letônia Boa Moderada Não 

Lituânia Boa Boa Sim 

Luxemburgo Elevada Elevada Sim 

Malta Boa Boa Sim 

Is. Maurício Boa Boa Sim 

México Moderada Moderada Sim 

Países Baixos Elevada Elevada Sim 

Nova Zelândia Elevada Elevada Sim 

Noruega Elevada Elevada Sim 

Paquistão Baixa Baixa Sim 

Polônia Boa Moderada Não 

Portugal Boa Boa Sim 

Romênia Moderada Moderada Sim 

Rússia Baixa Moderada Não 

Eslováquia Boa Boa Sim 

Eslovênia Boa Boa Sim 

Espanha Boa Boa Sim 

Suécia Elevada Elevada Sim 

Suíça Elevada Elevada Sim 

Reino Unido Elevada Elevada Sim 

Estados Unidos Elevada Elevada Sim 
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Anexo 2 – Detalhamento das despesas governamentais por função 

(Government Finance Statistics Manual 2014) 

7 Total Expenditure 706 Housing and community amenities 

701 General Public Services 7061 Housing development 

7011 
Executive and Legislative organs, financial and fiscal 

affairs, external affairs 
7062 Community development 

7012 Foreign economic aid 7063 Water supply 

7013 General services 7064 Street lighting 

7014 Basic research 7065 
R&D Housing and community 

amenities 

7015 R&D General public services 7066 
Housing and community amenities 

n.e.c 

7016 General public services n.e.c 707 Health 

7017 Public debt transactions 7071 
Medical products, appliances and 

equipment 

7018 
Transfers of a general character between different levels 

of government 
7072 Outpatient services 

702 Defense 7073 Hospital services 

7021 Military defense 7074 Public health services 

7022 Civil defense 7075 R&D Health 

7023 Foreign military aid 7076 Health n.e.c 

7024 R&D Defense 708 Recreation, Culture and Religion 

7025 Defense n.e.c 7081 Recreation and sporting services 

703 Public order and safety 7082 Cultural services 

7031 Police services 7083 Broadcasting and publishing services 

7032 Fire protection services 7084 
Religious and other community 

services 

7033 Law courts 7085 R&D Recreation, Culture and Religion 

7034 Prisions 7086 Recreation, Culture and Religion n.e.c 

7035 R&D Public order and safety 709 Education 

7036 Public order and safety n.e.c 7091 Pre-primary and primary education 

704 Economic Affairs 7092 Secondary education 

7041 General economic , commercial and labor affairs 7093 Postsecondary nontertiary education 

7042 Agriculture, forestry, fishing and hunting 7094 Tertiary education 

7043 Fuel and energy 7095 Education non definable by level 

7044 Mining, manufacturing and construction 7096 Subsidiary services to education 

7045 Transport 7097 R&D Education 

7046 Communication 7098 Education n.e.c 

7047 Other industries 710 Social Protection 

7048 R&D Economic affairs 7101 Sickness and disability 

7049 Economic affairs n.e.c 7102 Old age 

705 Environmental protection 7103 Survivors 

7051 Waste management 7104 Family and children 

7052 Waste water management 7105 Unemployment 

7053 Pollution abatement 7106 Housing 

7054 Protection of biodiversity and landscape 7107 Social exclusion n.e.c 

7055 R&D Environmental protection 7108 R&D Social protection 

7056 Environmental protection n.e.c 7109 Social protection n.e.c 
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Anexo 3 – Tabela descritiva das variáveis macroeconômicas: comparação 

entre os dados da amostra presente em Teles & Mussolini (1972 a 2004) e 

neste trabalho (1990 a 2015). 

 

 

Anexo 4 – Conjuntura Macroeconômica brasileira 2016 a 2019. 

Os sucessivos déficits primários aliados ao baixo (e, por vezes, negativo) 

crescimento econômico fomentam de maneira perversa o crescimento da 

dívida bruta em relação ao PIB, que num cenário-base de aprovação da 

reforma no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), poderá alcançar, 

ainda assim, 85,5% do PIB em 2026. O quadro orçamentário também não logra 

boas notícias, com reversão do déficit somente em 2025 neste mesmo 

cenário23. 

 

Diante de circunstâncias econômicas desfavoráveis, faz-se necessário que o 

Brasil se compenetre em questões relevantes para a promoção do crescimento 

econômico, sendo premente que tais deliberações abranjam tanto a dinâmica 

fiscal, com o retorno de desempenhos superavitários no curto prazo, quanto à 

maior diligência na repartição dos gastos públicos totais. Este último tópico, a 

propósito, encontra abundante respaldo na regra do teto de gastos aprovada 

em 2016 (artigos 107 a 112 da Emenda 95 à Constituição Federal) pois 

discorre sobre a limitação das despesas primárias da União ao montante 

despendido no ano anterior ajustado à inflação. Apesar de sua aprovação 

                                                             
23

 Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) de abril de 2019 da Instituição Fiscal 
Independente (IFI) do Senado. O cenário-base corresponde àquele em que 80% do impacto 
projetado no RGPS se concretize conjuntamente à aprovação de medidas de melhoria no 
ambiente de negócios do país com o aperfeiçoamento de marcos legais e a desaceleração do 
crescimento chinês haja vista o cenário protecionista propagado pelos Estados Unidos. 

1972-2004 1990-2015 1972-2004 1990-2015 1972-2004 1990-2015 1972-2004 1990-2015 1972-2004 1990-2015

GDP/CAPITA GROWTH 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 5,6 5 -41,1% -45,3% 56,4% 33%

GDP/CAPITA - 12.318 - 21.651 - 21.576 - 193 - 111.968

PRODUC_EXPEN/GDP 7,4% 7,5% 8,3% 7,9% 4 4,8 0,9% 0,3% 30,8% 77,5%

INC TAX/GDP 5,5% 18% 6,7% 18,4% 4,6 8 0,5% 0,1% 27,9% 62,9%

SURPLUS/GDP -3,2% -1,7% -3,9% -0,9% 6,2 10,8 -61,1% -240,5% 62,2% 53,4%

DEBT/GDP 44,1% 44,7% 56,8% 52,5% 58,2 43,1 0,4% 1% 637,5% 514,9%

INFLATION - 3,4% - 25,5% - 185,1 - -10,6% - 4735%

TRADE/GDP - 58,8% - 71,2% - 50,1 - 9,1% - 420%

INVESTMENT/GDP - 22,8% - 24% - 6,7 - 1,9% - 60,1%

MEDIANA MÉDIA DESV PADRÃO MIN MAX
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controversa, o teto de gastos citado se soma a outras 3 regras fiscais que 

incidem sobre os níveis de despesas governamentais, completando o quadro 

geral de 11 RF’s em vigor atualmente no Brasil24. 

Entretanto, os recentes episódios de conturbação política entre o Congresso e 

o Executivo não contribuíram para a concretização das expectativas que 

previam a aprovação das reformas necessárias ao restabelecimento do 

equilíbrio fiscal ainda no primeiro semestre de 2019. Desse modo, as projeções 

de crescimento da economia brasileira estão sendo revistas com perspectivas 

baixistas tanto pelo mercado quanto pelas instituições governamentais. Tal 

cenário pode obstaculizar o cumprimento do teto de gastos e comprometer o 

funcionamento estatal, sujeitando o Governo a infringir (com o aval do 

Legislativo) outra regra constitucional: a regra de ouro, que veda o uso de 

operações de crédito para pagamento de despesas correntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24

 RAF do IFI do Senado de janeiro de 2018. 


