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RESUMO
O trabalho quantifica e compara os impactos macroeconômicos de diferentes tipos de gastos públicos –
compras de bens e serviços, investimentos, transferências sociais e gastos com o funcionalismo público –, sob
diferentes regras fiscais, dentre as quais regras que exigem a manutenção permanente do equilíbrio
orçamentário. A análise está baseada em um modelo DSGE de médio porte adaptado e calibrado para a
economia brasileira. O modelo incorpora um setor público detalhado e considera explicitamente a existência
de emprego público. Os principais resultados obtidos são: (i) sob as regras de ajuste fiscal baseadas no
aumento da taxação, o maior efeito positivo sobre o PIB no curto prazo está associado ao aumento do
emprego público, enquanto o efeito mais negativo está associado às transferências sociais; (ii) sob as regras de
ajuste fiscal baseadas na redução de algum item de despesa, nenhum tipo de gasto público gera impacto
positivo significativo no PIB no curto prazo; (ii) no médio prazo, o melhor caminho para ampliar o PIB é via
aumento do investimento público, que pode apresentar multiplicadores substancialmente superiores a 1, a
depender da regra fiscal em uso; (iv) a maioria dos itens de gasto público caracteriza-se por multiplicadores
pouco significativos ou negativos sob a política de equilíbrio orçamentário permanente, mas positivos sob a
política de ajuste fiscal defasado e parcial; (v) o aumento das transferências sociais está associado a
multiplicadores invariavelmente negativos; (vi) a adoção de regras fiscais muito rígidas baseadas no aumento
da taxação distorciva pode levar à redução do PIB concomitantemente a uma elevação da inflação, dado o
impacto da maior taxação do capital sobre os custos de produção.

1. Introdução
A crise global iniciada em 2008 reacendeu o interesse dos economistas e policymakers no uso da
política fiscal com o objetivo de estimular a atividade econômica no curto e médio prazo. Em uma
conjuntura na qual a política monetária se revelava ineficaz para combater os efeitos perversos da
crise financeira sobre a economia real, a maioria dos países atingidos pela crise recorreu a diversos
estímulos fiscais visando evitar quedas mais fortes no nível de atividade. Segundo estimativa da
OCDE, por exemplo, o tamanho dos pacotes de estímulo fiscal adotados para combater a crise nos
países associados chegou, em média, a 2,5% do PIB no período 2008-2009 (OECD, 2009). No
Brasil, as medidas anticíclicas de desoneração tributária e aumento de gastos públicos teriam
atingido no mesmo período, segundo Pires (2009), R$43,4 bilhões – ou cerca de 1,4% do PIB.
Há, porém, grande incerteza entre os economistas quanto ao efeito da política fiscal sobre o nível de
atividade – e, portanto, quanto à eficácia e à adequação das medidas de estímulo fiscal adotadas. Tal
incerteza deriva, de um lado, da multiplicidade de hipóteses teóricas acerca dos possíveis impactos
macroeconômicos da política fiscal; e, de outro lado, da dificuldade de se estimar empiricamente
tais impactos.1 Conforme ressaltado por Perotti (2007), “perfectly reasonable economists can and do
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disagree on the basic theoretical effects of fiscal policy, and on the interpretation of the existing
empirical evidence”.
Uma questão que tem recebido especial atenção na literatura recente diz respeito aos efeitos dos
gastos públicos sobre as variáveis macroeconômicas. Tais efeitos têm sido investigados a partir de
duas abordagens principais: modelos autorregressivos vetoriais estruturais (SVAR), como em
Blanchard e Perotti (2002), Perotti (2005), Mountford e Uhlig (2009), Ilzetzki et al.(2010) e
Mertens e Ravn (2010); e modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral (DSGE), como em
Cogan et al.(2010), Forni et al.(2009), Leeper et al.(2010a,b), Stahler e Thomas (2011) e Woodford
(2011), dentre outros. No contexto dos modelos DSGE, os estudos recentes dos impactos
macroeconômicos dos gastos públicos têm avançado em relação aos trabalhos pioneiros de Barro
(1981), Aiyagari et al.(1992) e Baxter e King (1993) em várias direções: (i) incorporação de
fricções nominais e reais, na linha dos modelos novo-keynesianos de médio porte à la Smets e
Wouters (2007) (Cogan et al., 2010); (ii) inclusão de agentes não-ricardianos na economia (Gali et
al., 2007); (iii) defasagens na implementação de programas de investimento público (Leeper et al,
2010a); (iv) consideração de diferentes tipos de gastos públicos e instrumentos fiscais (Forni et al.,
2009; Stahler e Thomas, 2011); (v) extensão para uma economia aberta (Cardi e Muller, 2011); (vi)
análise da interrelação entre política monetária e política fiscal (Christiano et al., 2011; Davig e
Leeper, 2011); (vii) investigação de diferentes formas de financiamento dos déficits fiscais (Leeper
et al., 2010b).
Vários destes avanços na análise dos multiplicadores dos gastos públicos têm sido incorporados aos
modelos DSGE aplicados ao Brasil. O modelo SAMBA de Castro et al.(2011) estende o aparato
teórico de Smets e Wouters (2007) e Christiano et al. (2005) para o caso de uma pequena economia
aberta com características típicas do Brasil, como a presença de preços regulados, agentes com
acesso restrito ao mercado de crédito e uma autoridade fiscal com uma meta explícita para o
superávit primário. Carvalho e Valli (2011) e Monastier (2012) analisam os efeitos de diferentes
tipos de gastos públicos (investimento, consumo e transferências sociais) em modelos com agentes
não-ricardianos e taxação distorciva. O trabalho de Carvalho e Valli (2011), que apresenta uma
extensão do modelo NAWM de Christoffel et al.(2008), também investiga a forma mais adequada
de modelar o investimento público. Cavalcanti e Vereda (2011) adotam uma regra de gasto
governamental que reage ao ciclo econômico em um modelo de médio porte adaptado à economia
brasileira. Regras fiscais pró-ciclicas são analisadas por Gadelha e Divino (2013) em uma extensão
do modelo de Gali et al. (2007). Mereb e Zilberman (2013) incorporam a um modelo RBC simples
defasagens na implementação do investimento público. Barros e Lima (2013) seguem Davig e
Leeper (2011) e consideram a ocorrência de alternância de regimes nas políticas fiscal e monetária
em um modelo novo-keynesiano de pequeno porte.
Estes trabalhos têm permitido uma melhor compreensão dos impactos macroeconômicos dos gastos
públicos no Brasil, mas ainda há avanços importantes a serem feitos. O objetivo do presente estudo
é contribuir para esta literatura em quatro direções básicas. Em primeiro lugar, o trabalho apresenta
um modelo DSGE calibrado para a economia brasileira no qual se considera explicitamente a
presença de emprego público, além de outras formas de gastos públicos já consideradas em estudos
anteriores. Conforme notam Stahler e Thomas (2011), a consideração explícita do emprego público
pode afetar significativamente a análise dos multiplicadores fiscais, tendo em vista que os gastos
com pagamento do funcionalismo público costumam representar parcela significativa do consumo
governamental nas contas nacionais. No caso brasileiro, as remunerações dos servidores públicos
responderam, no período 2007-2009, por cerca de 60% do consumo público nas Contas Nacionais,
de modo que esta advertência parece especialmente importante. Em segundo lugar, o trabalho
incorpora um aparato fiscal razoavelmente detalhado, composto por vários instrumentos de política
tributária e de gastos, em um modelo macroeconômico de médio porte com nível também elevado
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de detalhamento, o que permite analisar algumas questões ainda não abordadas nos estudos
anteriores para o Brasil – caracterizados, em geral, por estruturas fiscais ou arcabouços
macroeconômicos relativamente simples. Apesar das dificuldades inerentes ao uso e à interpretação
de um instrumental analítico mais complexo, o maior nível de detalhamento do modelo propicia
maior realismo na discussão da política fiscal e permite a análise de implicações setoriais ou
distributivas de choques fiscais, tais como o impacto diferenciado dos investimentos públicos ou
das transferências sociais sobre os setores produtores de bens tradables e não tradables, ou o
impacto de choques no emprego público sobre os níveis de consumo de diferentes grupos
populacionais. Em terceiro lugar, o trabalho investiga os multiplicadores dos gastos públicos sob
diferentes tipos de regras fiscais, dentre as quais regras que exigem a manutenção permanente do
equilíbrio orçamentário – o que significa que os exercícios de simulação realizados refletem
situações em que o governo não está disposto, ou não é capaz, de financiar novos gastos via
emissão de divida. Tais exercícios ilustram os efeitos de políticas de realocação de gastos e/ou
receitas primários para uma dada situação fiscal e podem ser vistos como um benchmark
interessante para formas alternativas de financiamento dos gastos. Finalmente, o trabalho quantifica
e compara os multiplicadores de diferentes tipos de gastos públicos – compras de bens e serviços,
investimentos, transferências sociais e gastos com o funcionalismo público –, buscando fornecer
subsídios para a discussão de política econômica no país.
O texto inclui 4 seções, além desta introdução: a seção 2 descreve o modelo e sua calibração, a
seção 3 apresenta e analisa simulações de choques nos gastos públicos sob diferentes regras fiscais,
a seção 4 apresenta uma análise de sensibilidade dos resultados obtidos e a seção 5 tece as
considerações finais.
2. O modelo
O modelo busca representar as principais características da economia brasileira no contexto de uma
abordagem dinâmica de equilíbrio geral, na qual as relações entre as variáveis macroeconômicas
são derivadas a partir das decisões ótimas dos diversos agentes na economia em face das restrições
impostas pelo ambiente em que operam. O arcabouço teórico básico é importado dos modelos de
Smets e Wouters (2003) e Christiano, Eichenbaum e Evans (2005), que têm servido de inspiração
para modelos DSGE de médio porte adotados por diversos BCs de todo o mundo – dentre os quais o
Banco Central do Brasil (BSB), que desenvolveu o modelo SAMBA descrito em Castro et al.
(2011). Fundamentados no paradigma novokeynesiano (ver, dentre outros, Woodford, 2003), estes
modelos apresentam como características fundamentais: (i) indivíduos com expectativas racionais;
(ii) firmas com poder de mercado e, portanto, capacidade de fixar preços; (iii) rigidez de preços e
salários, que permite que a política monetária tenha efeitos reais sobre a economia; e (iv) fricções
reais, como custos de ajustamento do capital, utilização variável da capacidade instalada e formação
de hábito no consumo, que ajudam a explicar vários fatos estilizados associados às flutuações do
produto. A extensão do modelo para uma economia aberta segue Dib (2003) e Medina e Soto
(2006).
O modelo para o Brasil adiciona a essa estrutura básica algumas características típicas de economias
emergentes e da economia brasileira em particular, tais como: (i) a presença de indivíduos alijados
do mercado financeiro e de crédito, que são impedidos de suavizar seu padrão de consumo ao longo
do tempo; (ii) a inserção de um prêmio de risco sobre os títulos convencionais de renda fixa
emitidos pelo governo brasileiro, que depende do passivo externo líquido do país, além de fatores
externos, como flutuações na propensão ao risco dos investidores internacionais; (iii) o uso, por
parte das firmas que não escolhem preços ótimos em cada período, de uma “regra de bolso”
segundo a qual os preços são reajustados automaticamente por uma média ponderada da inflação
passada e da meta de inflação do Banco Central.
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O aparato de política fiscal incluído no modelo se baseia em Forni et al. (2009), Stähler e Thomas
(2011), Castro et al. (2011), Leeper (2010a) e Carvalho e Valli (2011). Neste aparato, o governo
cobra impostos lump-sum e impostos distorcivos, que incidem sobre os gastos de consumo, as
importações de bens intermediários e as rendas oriundas do trabalho e do capital. O governo
também absorve uma parcela da produção doméstica (que pode ser transformada em gastos “puros”
de consumo ou convertida em capital público), emprega uma parcela da população como
funcionários públicos e transfere renda aos indivíduos não-ricardianos presentes na população.
2.1. Indivíduos
Existem dois tipos de indivíduos: ricardianos e não-ricardianos. Os indivíduos ricardianos
trabalham para as empresas ou para o governo, recebem dividendos das firmas que atuam na
economia, acumulam capital físico e têm acesso aos mercados financeiro e de crédito. Os
indivíduos não-ricardianos trabalham para as empresas, recebem transferências, direcionam para o
consumo toda a renda que recebem e estão alijados do mercado financeiro e de crédito. O grupo de
indivíduos ricardianos (não-ricardianos) é formado por um contínuo com medida 1 ( ζ ).
O i-ésimo indivíduo não-ricardiano recebe o salário oferecido pelas firmas em troca do tipo de
trabalho que ele fornece. Este indivíduo também recebe uma transferência Wt m , que é determinada
pelo governo. Com essas hipóteses:

Pt Cic,t = (1 − τ tw ) Wt c Lci ,t + Wt m

(1)

onde Pt é o nível geral de preços (ou o preço da cesta de bens consumida pelos indivíduos), Cic,t é a
quantidade de bem final consumida pelo i-ésimo indivíduo pertencente à categoria não ricardiana,
Wt c é o salário recebido, Lci,t é a quantidade de trabalho por ele ofertada e τ tw é a alíquota do
imposto que incide sobre a renda do trabalho. O trabalho ofertado pelos indivíduos não ricardianos
é homogêneo.2
As preferências incorporam formação de hábito no consumo, ou seja, a utilidade derivada do
consumo depende da diferença entre o consumo individual e o consumo per capita não-ricardiano3.
A condição de 1ª ordem que deve ser obedecida para que a escolha do trabalho ofertado pelos
indivíduos não ricardianos seja ótima é a seguinte:
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onde Ctc−1 ζ é o consumo não-ricardiano per capita em t-1, wtm e wtc são a transferência e o
salário em termos reais. Como (2) só depende do sub-índice i através do termo Lci,t , segue que
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todos os indivíduos não ricardianos fornecem a mesma quantidade de trabalho; de (1), segue que os
níveis de consumo dos indivíduos não ricardianos também são idênticos.
O i-ésimo indivíduo ricardiano toma decisões visando maximizar a utilidade desfrutada ao longo da
vida, que é dada por:
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onde Cil,t , Lli ,t e Lli,,tgov representam o consumo e as horas de trabalho ofertadas pelo i-ésimo
indivíduo ricardiano para as empresas do setor privado e para o setor público, respectivamente. As
preferências incorporam formação de hábito no consumo e estão sujeitas a dois choques, ε tB e ε tL .
Esses indivíduos obedecem a seguinte restrição orçamentária:
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A variável Bil,t ( Bil,,t∗ ) representa a quantidade de títulos de 1 período de emissão doméstica
(estrangeira) que o i-ésimo indivíduo ricardiano adquire para a sua carteira no período t. O preço de
mercado do título doméstico (estrangeiro) no instante t, medido em termos nominais e em moeda
local, é Pt b ( et Pt b ,∗ ), de maneira que Pt b Bil,t ( et Pt b ,∗ Bil,,t∗ ) é o valor da carteira de títulos domésticos
(estrangeiros) adquirida pelo indivíduo i no instante t. O preço da moeda estrangeira no mercado de
divisas local é et . Uma das fontes de renda do indivíduo i no período t é o resgate dos
investimentos de 1 período feitos no período t − 1 . Isso dá a ele um montante igual a Bil,t −1 + et Bil,,t∗−1
(medida nominal e em moeda local), pois o valor prometido por um título de um período no
vencimento é $1 (em moeda local ou estrangeira).
Como em Dib (2003), assume-se que o preço de um título de um período emitido no estrangeiro
seja dado por Pt b ,∗ =

1
, onde Rt∗ denota a taxa de juros para operações de 1 período vigente no
θ t Rt∗
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risco suportado pela economia doméstica. Ela está sujeita ao choque ε tθ , que pode ser interpretado
como uma mudança no prêmio de risco provocada por flutuações no apetite ao risco dos
investidores internacionais.
Como o governo tributa os gastos de consumo, os preços pagos pelos indivíduos na aquisição de
bens e serviços não são iguais aos preços recebidos pelas empresas que os fornecem. A cobrança de
uma alíquota τ tc introduz uma cunha entre o nível geral de preços ao produtor P%t e ao consumidor

Pt , de tal forma que Pt = (1 + τ tc ) P%t . O termo

P%t I il,t
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investimento em capital físico realizado pelo i-ésimo indivíduo ricardiano medido em termos reais.
Esse montante, que é calculado em função do nível geral de preços que os indivíduos “enxergam”,
reflete a hipótese de que não há taxação indireta sobre a aquisição de bens de investimento, de
modo que o índice de preço destes bens é o preço ao produtor P%t (Forni et al. (2009)). A variável

Taxil,t representa os tributos lump-sum pagos ao Governo.
A variável Yi ,lt denota a renda real recebida pelo i-ésimo indivíduo ricardiano no período t, dada
por:

(

)

Yi ,lt = (1 − τ tw )( wil,t Lli ,t + wtg Llt, gov ) + (1 − τ tk ) rt k zil,t Kil,t −1 − Ψ ( zil,t ) Kil,t −1 + Divil,t −K (5)
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A variável Ail,t reflete a participação do i-ésimo indivíduo ricardiano em um esquema de seguro que
garante proteção contra flutuações indesejadas na renda. Essa proteção faz com que os indivíduos
ricardianos “enxerguem” a mesma restrição orçamentária e façam as mesmas escolhas de consumo,
trabalho e investimento. O termo wil,t Lli ,t traduz a renda bruta do trabalho ofertado para o setor
privado, que é igual ao produto do salário real pago ao i-ésimo indivíduo (que é o único fornecedor
de trabalho do tipo i) e da quantidade de horas de trabalho ofertadas.
A quantidade total de horas de trabalho ofertada é igual à soma do trabalho utilizado pelas empresas
produtoras de bens intermediários ( Lli ,t ) e do trabalho utilizado pelo governo ( Lli,,tgov ). Todos os
indivíduos ricardianos fornecem a mesma quantidade de horas de trabalho para o governo
( Lli,,tgov = Llt, gov ) , que decide livremente a quantidade que deseja utilizar de cada indivíduo
ricardiano. A hipótese simplificadora implícita é que os indivíduos preferem trabalhar para o setor
público, de modo que sempre estão dispostos a ofertar a quantidade de trabalho demandada pelo
governo. O governo oferece um salário igual ao salário “médio” pago pelas firmas aos indivíduos
ricardianos multiplicado por um fator constante maior do que 1: Wt g = υ wgWt l .
A renda do trabalho está sujeita à incidência da alíquota τ tw . Os rendimentos de capital (seja ele
físico ou financeiro) são tributados à alíquota τ tk . A variável Divil,t denota os lucros recebidos das
firmas com poder de mercado, que são iguais para todos os indivíduos ricardianos. O termo
rt k zil,t K il,t −1 − Ψ zil,t K il,t −1 denota a renda oriunda do capital físico que os indivíduos ricardianos

( )

alugam para as firmas. São os indivíduos ricardianos que acumulam capital, decidem a intensidade
com a qual o estoque disponível é utilizado ( zil,t ) e a velocidade com a qual esse estoque cresce
(que depende de I il,t ). As receitas oriundas do aluguel do capital físico são iguais ao produto da taxa
de remuneração do capital ( rt k ) e do estoque de capital efetivamente utilizado ( zil,t K il,t −1 ). Há
também um custo oriundo da sub-utilização (ou super-utilização) desse estoque, dado por
Ψ zil,t K il,t −1 . A lei de movimento que rege a evolução do estoque de capital é:

( )
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onde δ é a taxa de depreciação. A função S cria um custo de ajustamento que depende da taxa
(bruta) de crescimento (ou decrescimento) do investimento. Essa função assume valor zero quando
não há choques que elevem esse custo (na ausência de choques, ε tI = 1 ) e quando o investimento
não varia (ou seja, quando o seu argumento é igual a um; S (1) = 0 ). Nesse caso, o investimento se

transforma integralmente em capital novo. A função Ψ assume valor zero quando a utilização do
capital é plena (ou seja, zil,t = 1 ⇒ Ψ (1) = 0 ). Assume-se que a primeira derivada de S é zero no
estado estacionário, de maneira que os custos de ajustamento vão depender somente da derivada
segunda. Assume-se também que os gastos incorridos ao não se utilizar plenamente o capital
disponível não podem ser deduzidos do imposto a pagar.

Em suma, o i-ésimo indivíduo ricardiano deve escolher as trajetórias das variáveis por ele
“controladas” (que compõem o conjunto Cil,t , Wi ,lt , Bil,t , Bil,,t∗ , zil,t , K il,t , I il,t ) a fim de maximizar o

{

}

l
i ,t

valor de (3) sujeito a (4), (5) e (6). A variável W

pertence ao conjunto de variáveis de escolha

porque o indivíduo i é o único provedor de trabalho do tipo i, logo ele pode fixar o melhor salário
possível dadas as condições da demanda total por trabalho do tipo i, que é uma função decrescente
de Wi ,lt .
2.2. Firmas
As firmas dessa economia se dividem em dois setores, o “atacadista” (ou setor de produção de bens
intermediários) e o “varejista” (ou setor de produção de bens finais). As firmas pertencentes ao setor
de produção de bens finais operam em um ambiente de concorrência perfeita e aplicam uma
tecnologia com duas etapas de processamento. Na primeira etapa, as firmas do setor de bens finais
transformam bens intermediários diferenciados em cestas. Como os bens diferenciados pertencem a
duas categorias distintas, as firmas obtêm dois tipos de cestas, identificadas como de bens tradables
(T) e non-tradables (NT). Uma determinada quantidade da cesta de bens tradables será exportada
antes da segunda etapa do processo produtivo. Na segunda etapa, as firmas produtoras de bens
finais combinam os dois tipos de cestas a fim de gerar um único bem final. Esse bem pode ser
consumido pelos indivíduos, incorporado ao patrimônio dos indivíduos ricardianos sob a forma de
capital, transformado em capital público ou consumido pelo governo.
As firmas pertencentes ao setor de produção de bens intermediários operam em um ambiente de
concorrência monopolística, que se divide em um subsetor de bens tradables e outro de bens nontradables. As firmas de cada subsetor transformam capital, insumos importados e uma “cesta” de
trabalho (resultante da combinação de dois tipos diferentes de trabalho – ricardiano e não
ricardiano) em um bem intermediário específico. O capital pode ser público ou privado, sendo o
capital público determinado exogenamente pelo governo e a custo zero para as firmas (Baxter e
King, 1993; Leeper et al., 2010a; Carvalho e Valli, 2011). A função de produção é dada por:

(

Y j , s ,t = Ats υ kg ( Llt, gov ) K tg−1

)

η gs

s
s
s
s
K% ηj ,Ks ,t LηjL, s ,t Q1j−, sη,tK −η L

(7)

7

onde Y j , s ,t representa a quantidade produzida do j-ésimo bem intermediário do tipo s (s: T , NT ),

Ats é um choque de produtividade comum a todas as firmas do setor s, K tg−1 é o capital público
é o estoque de capital privado efetivamente utilizado pela firma j do
disponível no período t, K%
j , s ,t

setor s no período t ( K% j , s ,t = ztl K lj , s ,t −1 ), L j , s ,t é a quantidade de “cestas” de trabalho efetivamente
utilizada pela firma j do setor s no período t, Q j , s ,t é a quantidade de “cestas” de insumos

importados utilizadas pela firma j do setor s no período t. O parâmetro η gs ∈ [ 0,1) mede o quanto o

capital público influencia a produtividade das firmas do setor de bens intermediários. Permite-se
que o trabalho utilizado pelo governo seja capaz de alterar a capacidade produtiva do capital
público por meio da função υ kg Llt, gov . O capital público (que pode ser interpretado como a

(

)

infraestrutura que o setor público disponibiliza “gratuitamente”) evolui de acordo com lei de
movimento abaixo relacionada:

(

)

Ktg = 1 − δ% Ktg−1 + υ Ig ( Llt, gov ) I tg− N

(8)

Supõe-se que o investimento público se torne produtivo, transformando-se em capital, após uma
defasagem de N períodos. Esta formulação é mais simples do que a formulação “time to build”
utilizada por Leeper et al. (2010a) e Mereb e Zilberman (2013), mas gera resultados semelhantes na
análise de choques fiscais4. Permite-se, ainda, que o trabalho contratado pelo governo altere a
dinâmica do estoque de capital público, ao exercer um efeito multiplicador sobre o investimento do
governo.
Como a existência de dois tipos de indivíduo ofertando trabalhos diferentes é uma característica
importante deste modelo, é necessário discorrer um pouco mais a respeito. Os indivíduos não
ricardianos ofertam um tipo de trabalho homogêneo, de modo que a demanda pelo trabalho do iésimo indivíduo não ricardiano por parte de cada firma j do setor s é simplesmente dada por
Lci , j ,s ,t = Lcj ,s ,t ζ , onde Lcj , s ,t é a demanda total por trabalho não ricardiano por parte da firma j do
setor s. Os indivíduos ricardianos, por sua vez, ofertam tipos diferenciados de trabalho, demandados
por cada firma j do setor s de modo a resolver o seguinte problema:
1

i , j ,s ,t } ∫0

min{L

Wi ,lt Lli , j ,s ,t di
1+ µw

sa

1
 1 l

1+ µ w di
L
(
)
 ∫0 i , j , s ,t




= Llj , s ,t

onde Wi ,lt é o salário cobrado pelo i-ésimo indivíduo ricardiano no instante t e Lli , j , s ,t é a quantidade
de trabalho do tipo i que a firma j do setor s contrata no instante t. As demandas relativas de
trabalho ricardiano e não ricardiano pela firma j derivam do seguinte problema de minimização de
custo:

4

Ver análise de sensibilidade do modelo na seção 4.
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Wt l Llj ,s ,t + Wt c Lcj , s ,t

min

{L

}

sa

(L )

1
1+ a

l
c
j ,s ,t , L j ,s ,t

j , s ,t

1

1

= (ϕ )1+ a ( Llj ,s ,t )1+ a + (1 − ϕ )1+a ( Lcj , s ,t )1+ a
a

a

A combinação de tipos diferentes de trabalho ricardiano é tal que a demanda privada total pelo
trabalho ofertado pelo i-ésimo indivíduo ricardiano no instante t é dada por:

W 
Lli ,t = 

W 
l
i ,t
l
t

−

1+ µ w

µw

Llt

(9)

De acordo com (9), a quantidade de trabalho ofertada pelo i-ésimo indivíduo ricardiano às empresas
produtoras de bens intermediários no instante t ( Lli ,t ) depende da quantidade total de trabalho
ricardiano de que essas firmas necessitam ( Llt ) e do custo relativo do trabalho ofertado pelo i-ésimo
indivíduo ricardiano, que é medido pela razão entre o salário que esse indivíduo cobra ( Wi ,lt ) e o
“salário médio” cobrado pelos indivíduos ricardianos ( Wt l ). Expressões análogas a (9) determinam
a escolha entre trabalho ricardiano e não-ricardiano:

Wl 
Llt = ϕ  t 
 Wt 

−

1+ a
a

Lt

W c 
Lct = (1 − ϕ )  t 
 Wt 

−

(10)
1+ a
a

Lt

(11)

De acordo com (10), a quantidade total de trabalho ricardiano demandada pelas firmas do setor de
bens intermediários depende da quantidade de “cestas” de trabalho de que essas firmas necessitam
( Lt ) e do custo relativo do trabalho ricardiano, que é medido pela razão entre o “salário médio”
cobrado pelos indivíduos ricardianos ( Wt l ) e o “custo médio” da mão-de-obra na economia ( Wt ).
O parâmetro ϕ mede o quão importante é a “cesta” de trabalho do tipo ricardiano na fabricação do
agregado de trabalho que as firmas utilizam em (7), e o parâmetro a está associado ao grau de
substituibilidade entre trabalho ricardiano e não ricardiano. A equação (11) pode ser interpretada de
forma análoga.
O preço em moeda doméstica da cesta de insumos importados ( PT×,t ) é igual ao preço
“internacional” ( P%T∗,t , determinado exogenamente) convertido pela taxa de câmbio nominal vigente
no instante t. Há ainda a incidência de um imposto de comércio exterior (alíquota τ t× ), logo:

PT×,t = (1 + τ t× ) et P%T∗,t

(12)

9

Assume-se também que a demanda externa pela cesta de bens tradables produzida pelas firmas do
setor de bens finais ( YT∗,t ) segue:
1+τ ∗

−
 P%T ,t  τ ∗ ∗
∗
YT ,t =  ∗ 
Yt
 e P% 
t
t



(13)

onde P%T ,t é o preço da cesta de bens tradables, Yt ∗ é uma medida do nível de atividade econômica
internacional (que é uma variável exógena) e et P%t ∗ é o nível geral de preços ao produtor vigente no
resto do mundo após conversão para a moeda doméstica ( P% ∗ é uma variável exógena). Essa
t

formulação (encontrada em Medina e Soto (2006) e Dib (2003)) reflete a impossibilidade das firmas
domésticas cobrarem preços diferentes de clientes domésticos e externos.
2.3 Fixação de preços e salários
As firmas do setor de bens intermediários desfrutam de algum poder de mercado, de modo que
podem fixar preços. Supõe-se rigidez de preços à la Calvo (1983), de modo que as firmas só podem
escolher novos preços ótimos quando sorteadas para isso. A probabilidade de uma firma ser
sorteada para escolher um novo preço ótimo no instante t é 1 − α Ps , onde s denota o setor no qual a
firma opera ( s = T , NT ). Se a firma não é sorteada para escolher um novo preço ótimo, então ela
simplesmente aplica uma regra de bolso para corrigir o preço praticado em t − 1 de acordo com o
último dado de inflação ao produtor observado. A regra de bolso é:
γP
 P%t −1  %
=
Pj , s ,t −1
% 
 Pt − 2 
s

P%j , s ,t

(14)

onde γ Ps é um parâmetro que mede o grau de indexação dos preços dos bens intermediários
fabricados no setor s. A solução do problema é tal que o preço escolhido pelas firmas sorteadas para
otimizar no instante 0 ( P%sopt
,0 ) é o mesmo para todas as firmas. A lei de movimento do nível de
preços no setor s é, então, dada por:
−

1

(

P%s ,tµs = (1 − α Ps ) P%sopt
,t

)

−

1

µs

1

−
 P% 
+ α Ps P%s ,tµ−1s  t −1 
%
 Pt − 2 

−

γ Ps
µs

(15)

A linearização desta expressão em torno do steady-state com inflação zero gera “curvas de Phillips
novo-keynesianas” para cada setor produtivo.
A fixação de salários pelos indivíduos ricardianos procede de forma análoga. Sob rigidez de
salários, o salário ótimo escolhido em um dado período pode permanecer inalterado por um período
com probabilidade αW ; caso o indivíduo não seja sorteado para fixar novo salário ótimo, o salário é
corrigido em função da inflação passada. A solução do problema de escolha do salário ótimo gera
uma lei de movimento para os salários análoga a (15) – que, log-linearizada, gera “curvas de
Phillips de salários”.
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2.4 Recursos e usos
A igualdade entre usos e recursos na economia (que decorre das condições de igualdade entre usos e
recursos inerentes às restrições orçamentárias dos indivíduos e do governo) gera a seguinte
condição de equilíbrio:

Yt = Ctl + Ctc + I tg + I tl + Gt + Ψ ( ztl ) K tl−1

(16)

A equação (16) leva em conta que só os indivíduos ricardianos fazem investimentos em capital
físico e que há investimentos do governo, que são exógenos. Os gastos do governo também são
exógenos. O último termo da condição de equilíbrio incorpora o custo de afastar-se da plena
utilização do capital privado disponível. A expressão (16) também incorpora a restrição de que o
resultado da balança de pagamentos da economia doméstica deve ser zero para todo t.
2.5 Política monetária
A regra de política monetária (linearizada) é uma “regra de Taylor” que estabelece que a taxa de
juros nominal depende de um componente inercial, do desvio da inflação (esperada, corrente ou
defasada) em relação à meta de inflação, e do hiato do produto (esperado, corrente ou defasado),
além de um choque i.i.d.:

(

)

Rˆt = φR Rˆt −1 + (1 − φR ) φπ Et π t + p  − π t + φ y ( Et [ yt + z ])  + ε tm



(17)

onde p e z podem ser maiores, menores ou iguais a zero.
2.6 Política fiscal
O governo dispõe de nove instrumentos de política fiscal, que são os impostos lump-sum cobrados
dos indivíduos ricardianos ( Taxtl ), os investimentos públicos ( I tg ), o nível de emprego do setor
público ( Llt, gov ), os gastos em bens e serviços ( Gt ), as transferências para os indivíduos não
ricardianos ( wtm ), e as alíquotas de impostos incidentes sobre o consumo, a renda do capital, a
renda do trabalho e as importações de bens intermediários ( τ tc , τ tk , τ tw e τ t× , respectivamente). A
restrição orçamentária governamental exige que:

Rt −1 Dtl−1 Dtl
SPt = o
−
π t Pt −1 Pt

(18)

onde SPt é o superávit primário medido em termos reais, Dtl ( Dtl−1 ) é o valor nominal da dívida
pública no instante t ( t − 1 ) e Rt −1 é a taxa de juros nominal bruta de um período fixada pelas
autoridades monetárias em t − 1 . O superávit primário SPt é dado por:

SPt =

1
τ t×etr p% T∗ ,t Qt + τ tw ( wt Lt + wtl Llt, gov ) + τ tk ( rt k ztl K tl−1 + Divtl ) + Taxtl + K
1 + τ tc ,∗
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K+

τ tc
τ tc
τ tc
1
l
c
C
+
C
+
G
+
Ψ ( ztl ) K tl−1 − Gt − ζ wtm −
I tg − wtg Llt, gov
(
)
t
t
t
c
c
c
1+τt
1+τt
1+τt
1 + τ tc

(19)

Os instrumentos de política fiscal evoluem, no modelo linearizado, de acordo com a seguinte
fórmula geral:

Xˆ t = ρ X Xˆ t −1 + εˆtX

{

(20)

}

 l , Iˆ g , Lˆl , gov ,τˆ c ,τˆ w ,τˆ k ,τˆ× , Gˆ , wˆ m e ε X é um choque i.i.d.
onde Xˆ t = Tax
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Ceteris paribus, dado um choque positivo em uma das variáveis de gasto público, o superávit
primário sofreria redução, que deveria ser financiada pelo aumento da dívida pública. Considera-se,
porém, que o governo busque compensar o aumento do gasto em questão por meio da redução de
algum outro item de despesa, ou via aumento da taxação. Em particular, consideram-se as seguintes
regras fiscais:
•

“Regra lump-sum” (LS): em resposta ao aumento de gasto público, o imposto lump-sum é
aumentado.

•

“Regra de taxação distorciva” (TD): em resposta ao aumento de gasto público, as alíquotas
de impostos sobre a renda do trabalho e a renda do capital são aumentados (na mesma
proporção).

•

“Regra de ajuste via investimento público” (IG): em resposta ao aumento de certo item de
gasto público, o investimento público é ajustado.

•

“Regra de ajuste via gastos em bens e serviços” (G): em resposta ao aumento de certo item
de gasto público, o consumo público de bens e serviços é ajustado.

Considera-se, ainda, que os ajustes compensatórios nas receitas ou despesas podem ocorrer de duas
formas distintas:
I.

“Equilíbrio orçamentário permanente”: Os ajustes são realizados instantaneamente, de
modo a manter o superávit primário sempre igual a zero. Esta regra pressupõe que a
meta de superávit primário do governo seja o próprio nível de steady-state, e que o
governo não tolere nenhum desvio em relação a esta meta.

II. “Ajuste fiscal defasado e gradual”: Os ajustes são realizados com defasagem e de modo a
compensar apenas parcialmente, em cada período, a redução observada no superávit
primário. Quanto maior a resposta dos instrumentos fiscais de ajuste ao aumento dos
gastos, mais rápida será a convergência do superávit primário ao nível de steady state.
2.7. Calibração, linearização e solução do modelo
Assim como em Stahler e Thomas (2011), o modelo é calibrado de modo a reproduzir as razões
médias entre os principais agregados macroeconômicos do país observadas em anos recentes, que
supostamente retratam um estado de equilíbrio estacionário. A opção por uma estratégia de
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calibração, em vez de estimação econométrica, se baseia na percepção de que a economia brasileira
sofreu importantes transformações estruturais durante as últimas duas décadas, o que dificultaria a
estimação de um modelo tão complexo e a interpretação dos parâmetros estimados como
parâmetros “estruturais”. Evidentemente, o processo de calibração está sujeito a arbitrariedades não
desprezíveis; mas, reconhecidas as limitações desta abordagem, o modelo calibrado possibilita a
investigação de diversas questões de interesse, por meio de simulações de política em um ambiente
com características típicas da economia brasileira.
A Tabela 1 apresenta a parametrização básica utilizada nos exercícios de simulação. Os parâmetros
foram escolhidos em conformidade com a literatura nacional e internacional relevante,5 bem como
visando garantir que, no equilíbrio de steady state do modelo, as razões entre os principais
agregados macroeconômicos correspondessem (aproximadamente) aos valores observados nos
dados brasileiros. A Tabela 2 mostra estas razões em steady state.
Na especificação da política monetária, supõe-se uma “regra de Taylor” na qual a taxa nominal de
juros reage à inflação e ao hiato do produto contemporâneos, além da taxa de juros defasada; ou
seja, na equação (17), temos p = z = 0.
Para as simulações de política fiscal, um dos parâmetros mais importantes é o expoente do capital
público na função de produção Cobb-Douglas utilizada pelas firmas produtoras de bens
intermediários ( η g ). Adota-se, aqui, o valor de 0,05, que está em linha com o trabalho de Leeper et
al.(2010a), no qual são testados dois valores alternativos para tal parâmetro (0,05 e 0,10). Opta-se
por utilizar o menor destes valores com o objetivo de não desviar muito de outros trabalhos, que
adotam valores ainda mais baixos; Stahler e Thomas (2011), por exemplo, usam 0,015. Na seção de
análise de sensibilidade, testam-se dois valores alternativos: 0,02 e 0,08.
Na equação da dinâmica do capital público, supõe-se N=6, de modo que o investimento público se
torna produtivo, transformando-se em capital, após uma defasagem de 6 períodos. Dada a incerteza
sobre a forma das funções υ Ig Llt, gov
e υ kg Llt, gov , opta-se por fazer

(

)

(

)

υ Ig ( Llt, gov ) = υ kg ( Llt, gov ) = 1 , de modo que não há efeito do emprego público sobre a taxa de

transformação do investimento público em capital, nem sobre a capacidade produtiva deste.
O parâmetro de persistência dos instrumentos fiscais é fixado em 0,89. Este valor implica uma
meia-vida de 6 trimestres para os choques fiscais, que parece bastante razoável.
Outro parâmetro que pode afetar fortemente as funções de resposta aos choques fiscais é o
parâmetro associado ao tamanho da população não-ricardiana ( ζ ). O valor escolhido, 0.66, implica
que 40% da população brasileira tem acesso limitado ao mercado de crédito, e se aproxima do
parâmetro usado no modelo SAMBA do BCB.
A solução do modelo segue as técnicas descritas, por exemplo, em Smets e Wouters (2003),
Christiano ET AL. (2005) e Medina e Soto (2006), através do uso do DYNARE, conjunto de rotinas
desenvolvidas por pesquisadores do CEPREMAP (Centre pour la Recherche Economique et ses
Applications) e executadas pelo software MATLAB.

5

Ver, a este respeito, a resenha da literatura de Cavalcanti e Vereda (2010).
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3. Simulações de choques nos gastos públicos
Analisam-se os efeitos de choques em quatro diferentes tipos de gastos públicos: compras de bens e
serviços (G), investimentos (IG), transferências sociais (WM) e gastos com o funcionalismo público
(LG). Todos os choques são normalizados de modo que sua magnitude corresponda a 1% do valor
do PIB no steady-state. As figuras discutidas a seguir mostram os efeitos destes choques sobre doze
variáveis macroeconômicas: PIB (y), consumo privado (c), investimento privado (i), oferta total de
trabalho ao setor privado (l), inflação do preço ao consumidor (p), taxa de juros nominal (r), salário
médio real no setor privado (w), razão entre o salário dos indivíduos ricardianos e o salário dos não
ricardianos (wr), consumo da população ricardiana (cl), consumo da população não-ricardiana (cc),
razão entre as ofertas de trabalho ricardiano e não-ricardiano ao setor privado (lr) e razão entre os
níveis de produto dos setores tradables e non-tradables (yr).
Inicialmente, consideram-se os impactos destes choques sob regras de “equilíbrio orçamentário
permanente”, nas quais o ajuste ao aumento de gasto público pode ser feito por meio da elevação da
taxação lump-sum (regra LS), da elevação da taxação distorciva sobre a renda (regra TD), da
redução dos gastos de investimento público (regra IG) ou da redução dos gastos de consumo de
bens e serviços (regra G).
A Figura 1 apresenta os efeitos de um choque em G sob cada uma das regras LS, TD e IG. Observase que, sob a regra LS (linhas azuis), o efeito imediato do aumento de G é elevar o PIB em quase
1% no trimestre – apresentando, assim, um multiplicador de curto prazo próximo de 1. Este efeito,
porém, converge rapidamente para zero. Cabe notar que, apesar do efeito positivo sobre o consumo
dos indivíduos não-ricardianos (cc), o consumo agregado cai, dada a redução no consumo da
população ricardiana (cl). O aumento do PIB está associado à elevação da oferta de trabalho dos
agentes ricardianos em resposta ao efeito riqueza negativo associado à maior taxação. A maior
oferta de trabalho ricardiano leva à redução do salário deste tipo de trabalho relativamente ao
salário dos não-ricardianos (wr). O aumento da taxa de utilização do capital instalado gera aumento
dos custos marginas de produção, que se traduz em maior inflação. Este efeito é maior no setor de
bens tradables, mais intensivo em capital, o que leva o preço relativo tradables/non-tradables a
aumentar e, portanto, a demanda relativa por bens tradables a cair – o que se reflete na redução da
produção relativa do setor tradable (yr).
Sob a regra TD, o aumento de G tem impacto negativo sobre o consumo dos agentes não
ricardianos, devido ao aumento da taxação da renda requerido para equilibrar o orçamento. Aliado à
redução do consumo ricardiano e à queda do investimento privado, isto gera, nos períodos após o
choque, redução significativa do PIB, que chega a cair quase 0,5% em relação ao nível de steadystate. É interessante observar que, apesar da queda do PIB, a inflação aumenta mais fortemente sob
a regra TD, relativamente à regra LS. Este resultado se deve ao fato de que, além dos custos
associados à maior utilização do capital instalado, há agora um fator adicional de pressão sobre os
custos marginais de produção, associado ao aumento da taxação sobre o capital. O forte aumento do
custo do capital se traduz em queda ainda maior da produção relativa do setor de bens tradables.
As respostas ao choque em G sob a regra IG são substancialmente distintas das anteriores. Cabe
notar que, neste caso, a política fiscal adotada refere-se a uma mudança na composição dos gastos
públicos: aumentam-se os gastos de consumo do governo em bens e serviços e reduzem-se os
gastos de investimento. Dada a hipótese de que o investimento público não se transforma
imediatamente em capital produtivo, esta política gera efeitos praticamente nulos nos trimestres
iniciais, quando os gastos e investimento são indistinguíveis de gastos de consumo. No médio
prazo, a redução no investimento público reduz a produtividade dos fatores privados de produção,
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acarretando impactos negativos sobre o produto agregado e sobre o investimento privado e
elevando os custos de produção e a inflação. A redução no investimento privado acaba se refletindo
na diminuição do estoque de capital, penalizando, uma vez mais, o setor de tradables relativamente
ao setor de non-tradables.
Conforme mostra a Figura 2, um choque nas transferências sociais (WM) tem efeitos sobre o PIB e
o investimento privado qualitativamente semelhantes ao choque em G sob a maioria das regras
fiscais. Em termos quantitativos, porém, há diferenças: diante do choque em WM, o investimento
privado e o PIB caem mais fortemente. Isto se deve, de um lado, à redução da oferta de trabalho
não-ricardiano, dado o efeito riqueza positivo do aumento das transferências; e, de outro lado, ao
fato de que a política de aumento das transferências sociais beneficia explicitamente a população
não ricardiana relativamente à população ricardiana; como esta última é a detentora e responsável
pela acumulação do estoque de capital privado, a redução de sua renda gera impacto negativo sobre
o investimento e a produção. Uma implicação adicional da redução do estoque de capital na
economia é o aumento dos custos de produção e, consequentemente, a elevação da inflação. No que
se refere ao mercado de trabalho, os efeitos são significativos: de um lado, os agentes não
ricardianos reduzem sua oferta de trabalho, dado o efeito riqueza positivo do aumento das
transferências; de outro lado, os agentes ricardianos aumentam sua oferta de trabalho visando
compensar sua perda de renda e suavizar sua trajetória de consumo ao longo do tempo. Em
consequência disto, o salário relativo dos agentes ricardianos cai fortemente.
É interessante comparar os efeitos do choque em WM sob as regras fiscais IG e G – que
correspondem a políticas de realocação dos gastos públicos em favor das transferências sociais e em
detrimento, respectivamente, do investimento e dos gastos de consumo do governo. Nos primeiros
trimestres após o choque, conforme mencionado anteriormente, variações no investimento público
são indistinguíveis de variações no consumo público, e as duas regras fiscais geram impactos
macroeconômicos equivalentes. No médio prazo, contudo, a regra IG leva à redução do estoque de
capital público na economia, gerando resultados claramente piores em termos de menores níveis de
investimento e PIB e maior inflação.
A Figura 3 apresenta os efeitos de um choque no investimento público (IG). Pelas razões já
discutidas, no curto prazo tais efeitos são semelhantes aos efeitos de um choque em G. No médio
prazo, porém, sob qualquer uma das regras fiscais consideradas, os efeitos positivos do aumento do
capital público na economia se traduzem em maiores níveis do PIB e do investimento privado e em
menores taxas de inflação. Os gráficos apresentados se resumem um período de 20 períodos (5
anos) após o choque, mas vale ressaltar que tais estes efeitos positivos tenderiam a amplificar-se em
prazo mais longo e persistir durante muito tempo. Em termos setoriais, nota-se que o produto
relativo do setor de tradables também aumenta no médio prazo, beneficiado pelo crescimento do
estoque de capital privado na economia.
A Figura 4 apresenta os efeitos de um choque no nível de emprego público (LG). Dadas as
hipóteses do modelo, o aumento de LG corresponde a uma transferência de renda em favor dos
agentes ricardianos, que são os únicos indivíduos que trabalham no setor público. De fato, o
aumento de LG leva os agentes ricardianos a reduzirem a oferta de trabalho ao setor privado, o que
induz ao aumento do salário por eles recebido (não apenas no setor privado, mas no próprio setor
público, cujos salários variam proporcionalmente aos salários do setor privado). Sob as regras IG e
G, isto proporciona elevado ganho de renda para estes agentes no curto prazo, permitindo-lhes
ampliar os níveis de consumo e investimento. Um efeito interessante do aumento do investimento
privado é o estímulo ao setor de bens tradables, mais intensivo neste fator de produção.
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Os agentes não ricardianos, por sua vez, veem seu salário diminuir face à menor demanda por
trabalho associada ao desaquecimento da economia e ao próprio aumento de sua oferta de trabalho;
isto resulta em menores níveis de consumo da população não-ricardiana. A redução no salário dos
indivíduos não ricardianos mais do que compensa o aumento do salário dos ricardianos, levando à
redução do salário médio da economia no curto prazo; isto contribui para a redução dos custos
marginais de produção e para a queda da inflação. A diminuição da inflação diante de um aumento
do emprego público pode parecer um resultado contra-intuitivo, mas vale lembrar que, sob as regras
IG e G, estamos analisando uma política de realocação de gastos públicos, e não de aumento puro
de gastos. Nos casos em que o aumento dos gastos com o funcionalismo público é financiado via
aumento de taxação (distorciva ou não), a inflação aumenta – sendo este aumento maior sob a regra
TD, que eleva os custos de produção pelo aumento da alíquota sobre a renda do capital requerido
para equilibrar o orçamento.
As Figuras 5 a 8 comparam, para cada regra fiscal, as magnitudes dos efeitos dos choques nos
vários tipos de gasto público considerados. As principais conclusões são: (i) no curto prazo, sob as
regras LS e TD o maior efeito positivo sobre o PIB está associado ao aumento do emprego público,
enquanto o efeito mais negativo está associado às transferências sociais; sob as regras G e IG,
nenhum tipo de gasto público gera impacto positivo significativo no PIB; (ii) no médio prazo, o
melhor caminho para ampliar o PIB é via aumento do investimento público: de um lado, aumentos
de IG propiciam a maior elevação do PIB sob as regras LS, TD e G; e, de outro lado, choques em
qualquer tipo de gasto compensados por reduções de IG levam à queda do PIB.
A Tabela 3 quantifica e compara os multiplicadores dos diferentes itens de gastos públicos
acumulados em 1, 3 e 5 anos após os choques. A tabela calcula, para cada horizonte de tempo, dois
tipos de multiplicadores: o “multiplicador do gasto público específico”, que corresponde à razão
entre a variação acumulada do PIB no período e a variação acumulada do item específico de gasto
que sofreu o choque; e o “multiplicador do gasto público total”, que corresponde à razão entre a
variação acumulada do PIB e a variação acumulada do gasto público total. O conceito mais
relevante do ponto de vista da política econômica é o multiplicador do gasto total, que mensura o
ganho (ou perda) de produto para um dado dispêndio total por parte do governo. Observa-se que,
para a maioria dos choques e horizontes de tempo, os multiplicadores são negativos ou muito
próximos de zero. As exceções são os choques em G sob a regra LS, em LG sob as regras LS e G e,
notadamente, os choques em IG, que apresentam multiplicadores positivos no médio prazo sob
todas as regras e, sob a regra G, caracterizam-se por multiplicadores (dos gastos totais)
substancialmente superiores a 1 para todos os horizontes de tempo.
A dificuldade de obter multiplicadores positivos dos gastos totais está associada ao tipo de regra de
ajuste fiscal considerada até o momento, que requer a manutenção permanente do equilíbrio
orçamentário. Sob este tipo de regra, as políticas fiscais analisadas correspondem a políticas de
realocação de gastos e receitas primárias que só deverão gerar efeitos positivos sobre o produto
quando implicarem realocação de recursos de atividades menos produtivas para atividades mais
produtivas. Este é o caso, em particular, da política de aumento do investimento público e redução
do consumo público de bens e serviços (choque em IG sob regra G) – que, não por acaso, apresenta
os maiores multiplicadores.
Os exercícios realizados sob regras de equilíbrio orçamentário permanente permitem, assim, avaliar
os efeitos de políticas “puras” de realocação de gastos e/ou receitas primárias, e podem ser vistos
como um benchmark interessante para formas alternativas de financiamento dos gastos. Uma forma
alternativa de regra fiscal a ser considerada, mais condizente com a prática usual das autoridades
governamentais, se baseia na ideia de “ajustes fiscais defasados e parciais”: dado o aumento de
certo item de dispêndio e a consequente redução do superávit primário no período t, o governo
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ajusta, nos períodos subsequentes, um ou mais instrumentos fiscais com o objetivo de corrigir
gradualmente os desvios do superávit primário em relação ao nível de steady state. Quanto maior a
resposta dos instrumentos fiscais de ajuste ao aumento dos gastos, mais rápida será a convergência
do superávit primário ao nível de steady state.
As Figuras 9 e 10 comparam os efeitos de um choque em G sob as regras TD e IG analisadas acima
– caracterizadas pelo requerimento de um orçamento permanentemente equilibrado – e sob duas
novas regras de ajuste “defasado e parcial”: TD-def, segundo a qual a taxação distorciva sobre a
renda é aumentada em função do déficit fiscal observado no passado, e IG-def, segundo a qual o
investimento público é reduzido em função do déficit fiscal observado no passado. Em ambos os
casos, adota-se um coeficiente de resposta ao déficit passado que garante a eliminação de metade do
déficit no prazo de 6 trimestres. De acordo com as figuras, as regras de ajuste defasado e parcial são
muito mais benevolentes com a evolução do PIB face a um choque em G, independentemente do
ajuste se dar via aumento da taxação ou redução do investimento governamental. Os resultados para
choques em WM, IG e LG, omitidos por razões de espaço, apresentam padrão semelhante.
Este resultado também pode ser visto na Tabela 4, que calcula os multiplicadores dos vários tipos
de gastos sob as regras TD-def e IG-def, comparando-as com as regras TD e IG da Tabela 3. Sob as
novas regras, a maioria dos gastos apresenta multiplicadores positivos, ainda que menores do que 1.
Pode-se intuir que, na medida em que fosse possível diluir ainda mais no tempo o ajuste das contas
públicas sem gerar problemas de endividamento “excessivo”, os multiplicadores obtidos seriam
ainda maiores.

4. Análise de sensibilidade
Nesta seção, busca-se analisar a sensibilidade dos resultados anteriores a modificações em algumas
características ou parâmetros importantes do modelo. Inicialmente, calculam-se as funções de
resposta a impulso associadas aos choques fiscais sob diferentes especificações da regra de política
monetária. Segundo a “regra de Taylor” usada nas simulações básicas, a taxa nominal de juros
reage à inflação e ao hiato do produto contemporâneos; testa-se, aqui, a robustez dos resultados
anteriores à adoção de uma versão “expectacional” (“forward-looking”) e à adoção de uma versão
“adaptativa” (“backward-looking”) da regra monetária, de acordo com as quais a autoridade
monetária reagiria, respectivamente, aos valores esperados para o futuro e aos valores observados
no passado das “variáveis-alvo” (inflação e hiato do produto). A Figura 11 ilustra esta análise para o
caso de um choque em G sob a regra fiscal TD, sugerindo que a adoção de diferentes regras
monetárias tem impacto limitado nas funções de resposta a choques fiscais. Verifica-se algum
impacto nas respostas do PIB e da inflação ao choque de gasto, indicando que, sob uma regra
“forward-looking” (FL), o PIB e a inflação tendem a crescer um pouco mais; mas estes impactos
parecem pouco relevantes. Resultados semelhantes valem para outros choques fiscais.
Um segundo teste de robustez baseia-se na adoção de um esquema alternativo de transformação do
investimento público em capital produtivo. Na especificação básica, supõe-se simplesmente que o
investimento público se torne produtivo, transformando-se em capital, após uma defasagem de 6
períodos. A nova especificação adota a formulação “time to build” utilizada por Leeper et al.
(2010a) e Mereb e Zilberman (2013), que estabelece uma diferença entre a aprovação dos gastos de
investimento público e sua implementação, que ocorre em etapas. Em princípio, a adoção deste
esquema mais realista de modelagem do processo de investimento público poderia afetar as
respostas a choques em IG, ou as respostas a outros choques fiscais sob uma regra de ajuste via IG.
As Figuras 12 e 13 mostram, porém, que o nível médio das funções de resposta a impulso não se
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altera substancialmente. O principal efeito da adoção da formulação “time to build” parece ser o de
gerar leves ciclos associados à finalização dos projetos de investimento.
As Figuras 14 e 15 ilustram as implicações de se adotar valores diferentes para o expoente do
capital público na função de produção utilizada pelas firmas produtoras de bens intermediários
( η g ). Observa-se que, em conformidade com a análise de Leeper et al. (2010a), o valor deste
parâmetro é crucial para os resultados obtidos: valores mais elevados aumentam a importância do
capital público na economia e podem ampliar substancialmente os efeitos de variações no
investimento público. Desta forma, os choques em IG, bem como os choques em outros itens de
despesa que ensejem uma regra de ajuste via IG, devem ter seus efeitos (positivos ou negativos)
ampliados. No caso do choque em IG da Figura 14, por exemplo, o efeito positivo sobre o PIB
poderia ser muito maior sob η g = 0.08 , ou muito menor sob η g = 0.02 , relativamente à
parametrização básica ( η g = 0.05 ). Evidentemente, os multiplicadores calculados nas Tabelas 3 e
4 seriam fortemente afetados. Dada a incerteza quanto ao valor mais adequado deste parâmetro para
a economia brasileira, é preciso interpretar com cautela os exercícios quantitativos apresentados
neste trabalho. Este resultado também indica a relevância de estudos adicionais visando estimar o
impacto do capital público sobre a produtividade da economia brasileira.
Finalmente, as Figuras 16 e 17 comparam as respostas a um choque de transferência (WM) sob
diferentes valores do parâmetro ζ , que mede o tamanho relativo da população não-ricardiana.
Constata-se que, quanto maior a proporção de agentes não ricardianos na economia, mais negativo é
o efeito do choque em WM sobre o PIB, independentemente da regra de ajuste fiscal estar baseada
em aumento de tributação ou redução de gastos de investimento. Isto se deve ao fato de que, dada
uma população não ricardiana maior, o ajuste requerido para fazer face ao aumento das
transferências sociais envolve maiores elevações nas alíquotas de impostos distorcivos ou maiores
reduções no investimento do governo, amplificando os impactos adversos sobre o produto, o
investimento e a inflação discutidos anteriormente. Esta sensibilidade dos resultados ao valor de ζ ,
porém, não parece tão problemática como no caso anterior. De fato, de um lado há um relativo
consenso na literatura sobre faixas admissíveis de valores para ζ ; de outro lado, as respostas a
choques em outros itens de gastos são muito pouco afetadas pelo valor deste parâmetro, conforme
verificado em exercícios de simulação adicionais (omitidos por razões de espaço).

5. Conclusões
Este texto apresentou um modelo DSGE de médio porte adaptado e calibrado para a economia
brasileira com o objetivo de analisar os impactos macroeconômicos de choques em diferentes tipos
de gastos públicos – compras de bens e serviços, investimentos, transferências sociais e gastos com
o funcionalismo público –, sob regras fiscais segundo as quais o aumento de certo gasto pode ser
compensado por meio da elevação da taxação lump-sum ou da taxação distorciva sobre a renda, ou
por meio da redução dos gastos governamentais de investimento ou de consumo de bens e serviços.
Considerou-se, ainda, que os ajustes compensatórios nas receitas ou despesas podem ser realizados
instantaneamente, de modo a manter o superávit primário sempre igual a zero (política de equilíbrio
orçamentário permanente), ou podem ser realizados com defasagem e de modo a compensar apenas
parcialmente, em cada período, a redução observada no superávit primário (política de ajuste fiscal
defasado e gradual).
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Os exercícios de simulação realizados indicaram que: (i) sob as regras de ajuste fiscal baseadas no
aumento da taxação, o maior efeito positivo sobre o PIB no curto prazo está associado ao aumento
do emprego público, enquanto o efeito mais negativo está associado às transferências sociais; (ii)
sob as regras de ajuste fiscal baseadas na redução de algum item de despesa, nenhum tipo de gasto
público gera impacto positivo significativo no PIB no curto prazo; (ii) no médio prazo, o melhor
caminho para ampliar o PIB é via aumento do investimento público, que pode apresentar
multiplicadores substancialmente superiores a 1, a depender da regra fiscal em uso; (iv) a maioria
dos itens de gasto público caracteriza-se por multiplicadores pouco significativos ou negativos sob a
política de equilíbrio orçamentário permanente, mas positivos sob a política de ajuste fiscal
defasado e parcial; (v) o aumento das transferências sociais está associado a multiplicadores
invariavelmente negativos; (vi) a adoção de regras fiscais muito rígidas baseadas no aumento da
taxação distorciva pode levar à redução do PIB concomitantemente a uma elevação da inflação,
dado o impacto da maior taxação do capital sobre os custos de produção.
Sob uma política de equilíbrio orçamentário permanente, as medidas fiscais analisadas
correspondem a políticas de realocação de gastos e receitas primárias que só deverão gerar efeitos
positivos sobre o produto quando implicarem realocação de recursos de atividades menos
produtivas para atividades mais produtivas. Este é o caso, em particular, da política de aumento do
investimento público e redução do consumo público de bens e serviços. A explicação para os efeitos
macroeconômicos adversos do aumento das transferências sociais está baseada, em parte, no fato de
que tal política beneficia explicitamente a população não ricardiana em detrimento da população
ricardiana; como esta última é a detentora e responsável pela acumulação do estoque de capital
privado, a redução de sua renda gera impacto negativo sobre o investimento e a produção,
especialmente no médio prazo. Além disso, a redução da oferta de trabalho não-ricardiano,
associada ao efeito riqueza positivo advindo do aumento das transferências, também contribui
decisivamente para a queda do produto. O papel crucial desempenhado pela substituição entre lazer
e trabalho por parte da população não ricardiana indica a necessidade de estudos empíricos visando
quantificar tal relação.
Vale ressaltar que alguns dos resultados citados dependem crucialmente do valor atribuído ao peso
do capital público na função de produção utilizada pelas firmas produtoras de bens intermediários.
Dada a incerteza quanto ao valor mais adequado deste parâmetro para a economia brasileira, é
preciso interpretar com cautela os exercícios quantitativos apresentados neste trabalho. Este
resultado também sugere a relevância de estudos adicionais visando estimar o impacto do capital
público sobre a produtividade da economia brasileira.
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Tabela 1: Valores calibrados para os parâmetros do modelo
Parâmetro

Descrição
Indicador da proporção de indivíduos ricardianos na economia
Valor absoluto da elasticidade da utilidade marginal do
consumo com relação ao consumo
Elasticidade da desutilidade marginal do trabalho com relação
ao trabalho
Fator de desconto temporal
Sensibilidade do prêmio de risco com relação à razão
dívida/produto
Taxa de depreciação do estoque de capital privado
Taxa de depreciação do estoque de capital público

ζ
σC

σL
β
θ

δ
δ%
h


∂2S

ν =

 ∂ ( arg S )2


d 2Ψ

d ( ztl )




SS 

dΨ
dztl

2
SS

α PT
γ PT

α PNT
γ PNT

αW

γW

−1

SS

Valor
0,66
1,2
2,0
0,9875
1,1
0,02
0,02

Medida do grau de formação de hábito dos indivíduos
Medida da convexidade da função que cria um custo de
ajustamento para o estoque de capital ( S )

0,65
0,15

Caracterização da função que define o custo de se utilizar o
estoque de capital disponível além (ou aquém) da sua plena
utilização ( Ψ )

5,92

Proporção de empresas do setor de produção de bens tradables
que não podem escolher preços ótimos a cada período
Grau de indexação dos preços dos bens fabricados no setor de
produção de bens tradables
Proporção de empresas do setor de produção de bens nontradables que não podem escolher preços ótimos a cada
período
Grau de indexação dos preços dos bens fabricados no setor de
produção de bens non-tradables
Proporção de indivíduos ricardianos que não podem escolher
preços ótimos a cada período
Grau de indexação dos salários cobrados pelos indivíduos
ricardianos

0,5
0,47
0,5

0,47
0,6
0,7
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Tabela 1 (continuação): Valores calibrados para os parâmetros do modelo
Parâmetro

η

T
K

η LT
η KNT

η LNT

µw
ηg
a

γ
η

ϕ

µT
µ NT
τ∗

ρX

Descrição
Expoente do capital na função de produção Cobb-Douglas
utilizada pelas firmas produtoras de bens intermediários
tradables
Expoente do trabalho na função de produção Cobb-Douglas
utilizada pelas firmas produtoras de bens intermediários
tradables
Expoente do capital na função de produção Cobb-Douglas
utilizada pelas firmas produtoras de bens intermediários nontradables
Expoente do trabalho na função de produção Cobb-Douglas
utilizada pelas firmas produtoras de bens intermediários nontradables
Parâmetro que controla o grau de substituição entre os
trabalhos ofertados por diferentes indivíduos ricardianos
Sensibilidade da produtividade das empresas produtoras de
bens intermediários com relação ao estoque de capital público
disponível
Parâmetro que controla o grau de substituição entre os
trabalhos ofertados pelos indivíduos ricardianos e não
ricardianos
Parâmetro que mede a importância dos bens tradables na
função de produção utilizada pelas firmas produtoras do bem
final
Parâmetro que controla o grau de substituição entre bens
tradables e non-tradables na fabricação do bem final
Parâmetro que mede a importância do trabalho do tipo
ricardiano na cesta de trabalho utilizada pelas firmas
produtoras de bens intermediários
Parâmetro que controla o grau de substituição entre os
diferentes tipos de bens tradables na produção do agregado de
bens tradables
Parâmetro que controla o grau de substituição entre os
diferentes tipos de bens non-tradables na produção do
agregado de bens non-tradables
Sensibilidade da demanda externa pelo agregado de bens
tradables produzidos na economia doméstica com relação ao
seu preço relativo
Persistência dos instrumentos de política fiscal

Valor
0,425

0,4

0,25

0,65

0,5
0,05

5,0

0,32

2,0
0,65

0,1

0,2

10

0,89
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Tabela 2: Razões entre agregados macroeconômicos no estado estacionário
Parâmetro

Descrição
Razão entre o consumo agregado e o PIB

Valor
0,82

C PIB

Razão entre o consumo privado total e o PIB

0,62

C l PIB

Razão entre o consumo ricardiano total e o PIB

0,35

ζ C c PIB

Razão entre o consumo não-ricardiano total e o PIB

0,27

Razão entre o consumo total do governo e o PIB

0,21

G PIB

Razão entre o consumo de B+S do governo e o PIB

0,07

w g Lg PIB

Razão entre o consumo do governo em salários e o PIB

0,13

I PIB

Razão entre o investimento total e o PIB

0,18

I l PIB

Razão entre o investimento privado e o PIB

0,16

Razão entre o investimento público e o PIB

0,02

Razão entre a absorção doméstica e o PIB

1,00

p% T YT∗ PIB

Razão entre exportações e PIB

0,10

pT× Q PIB

Razão entre importações e PIB

0,10

Renda do trabalho como proporção do PIB

0,53

Renda do trabalho fornecido para o setor privado como
proporção do PIB
Renda do trabalho fornecido para o setor público como
proporção do PIB
Renda do trabalho fornecido pelos indivíduos não-ricardianos
como proporção do PIB
Renda do trabalho fornecido pelos indivíduos ricardianos
como proporção do PIB
Renda do capital como proporção do PIB

0,40

τc
τ×
C
+
G
+
e r p% T∗ Q
)
c (
c ,∗
1+τ
1+τ

Impostos sobre o produto como proporção do PIB

0,16

ζ w m PIB

Transferências governamentais aos indivíduos nãoricardianos como proporção do PIB
Tributação sobre a renda do trabalho como proporção do PIB

0,16

Tributação sobre a renda do capital como proporção do PIB

0,07

T PIB

Tributos lump-sum como proporção do PIB

0,01

Y T Y NT

Razão entre a produção de bens tradables e non-tradables

0,78

K PIB

Estoque de capital total como proporção do PIB

2,28

(C + G )

PIB

(G + w L )
g

I

g

g

PIB

PIB

(Y + w L )
g

g

PIB

( wL + w L )
g

g

PIB

wL PIB
w g Lg PIB
w c Lc PIB

(w L + w L )
l

l

g

g

PIB

 Y

 1 + τ c − wL + BC  PIB



τ w ( wL + wc Lc ) PIB
 Y

− wL + BC  PIB
c
 1+τ


τk

0,13
0,15
0,38
0,31

0,12
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Tabela 3 – Efeitos dos choques de gastos públicos sobre o PIB
Tipo de gasto
público

Regra
fiscal

Consumo de
bens e
serviços

LS
TD
IG
LS
TD
IG
G
LS
TD
G
LS
TD
IG
G

Transferências
sociais

Investimento

Emprego
público

Desvio % médio do PIB em
relação ao steady-state
Ano 1

Ano 3

Ano 5

0,48
-0,11
0,01
0,03
-0,41
-0,30
-0,31
0,47
-0,12
-0,01
0,57
-0,23
-0,09
-0,11

0,18
-0,27
-0,09
-0,09
-0,42
-0,29
-0,22
0,26
-0,16
0,09
0,26
-0,35
-0,12
0,00

0,10
-0,21
-0,23
-0,09
-0,32
-0,33
-0,16
0,31
0,05
0,23
0,15
-0,28
-0,31
0,00

Multiplicador acumulado
do gasto específico
considerado
Ano 1
Ano 3
Ano 5
0,56
-0,13
0,01
0,04
-0,48
-0,35
-0,36
0,54
-0,15
-0,01
0,67
-0,27
-0,11
-0,13

0,31
-0,46
-0,16
-0,16
-0,74
-0,50
-0,38
0,45
-0,27
0,16
0,45
-0,62
-0,21
0,01

0,23
-0,51
-0,56
-0,22
-0,77
-0,81
-0,39
0,75
0,13
0,55
0,36
-0,68
-0,76
0,02

Multiplicador acumulado
dos gastos públicos totais
Ano 1

Ano 3

Ano 5

0,75
-0,18
2,00
0,04
-0,54
-0,91
-0,95
0,73
-0,21
2,09
0,64
-0,27
-5,22
-11,23

0,41
-0,66
5,57(*)
-0,16
-0,83
-1,40
-1,02
0,60
-0,39
5,48
0,42
-0,62
15,22(*)
0,30

0,31
-0,72
4,90(*)
-0,24
-0,86
-2,72
-1,02
0,96
0,17
4,86
0,33
-0,68
5,17(*)
1,80

Obs.:
(*) Estes multiplicadores estão associados a variações negativas do PIB e dos gastos acumulados no período, não sendo
estritamente comparáveis com os demais valores da tabela.

Tabela 4 – Efeitos dos choques de gastos públicos sobre o PIB
Tipo de gasto
público

Consumo de
bens e
serviços
Transferências
sociais
Investimento
Emprego
público

Regra
fiscal

TD
TD-d
IG
IG - d
TD
TD-d
IG
IG - d
TD
TD-d
TD
TD-d
IG
IG - d

Desvio % médio do PIB em
relação ao steady-state
Ano 1

Ano 3

Ano 5

-0,11
0,32
0,01
0,41
-0,41
-0,08
-0,30
-0,01
-0,12
0,31
-0,23
0,36
-0,09
0,47

-0,27
0,04
-0,09
0,13
-0,42
-0,19
-0,29
-0,13
-0,16
0,13
-0,35
0,07
-0,12
0,18

-0,21
0,00
-0,23
0,02
-0,32
-0,16
-0,33
-0,15
0,05
0,23
-0,28
0,02
-0,31
0,04

Multiplicador acumulado
do gasto específico
considerado
Ano 1
Ano 3
Ano 5
-0,13
0,38
0,01
0,48
-0,48
-0,10
-0,35
-0,02
-0,15
0,36
-0,27
0,42
-0,11
0,56

-0,46
0,08
-0,16
0,22
-0,74
-0,34
-0,50
-0,23
-0,27
0,23
-0,62
0,13
-0,21
0,32

-0,51
0,01
-0,56
0,05
-0,77
-0,39
-0,81
-0,36
0,13
0,56
-0,68
0,04
-0,76
0,11

Multiplicador acumulado
dos gastos públicos totais
Ano 1

Ano 3

Ano 5

-0,18
0,51
2,00
0,83
-0,54
-0,10
-0,91
-0,02
-0,21
0,49
-0,27
0,41
-5,22
0,69

-0,66
0,11
5,57(*)
0,41
-0,83
-0,36
-1,40
-0,29
-0,39
0,31
-0,62
0,12
15,22(*)
0,42

-0,72
0,01
4,90(*)
0,10
-0,86
-0,42
-2,72
-0,47
0,17
0,73
-0,68
0,04
5,17(*)
0,14

Obs.:
(*) Estes multiplicadores estão associados a variações negativas do PIB e dos gastos acumulados no período, não sendo
estritamente comparáveis com os demais valores da tabela.
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