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RESUMO 

 

 O presente estudo analisa a evolução das contas públicas no Brasil nos dois 

períodos do Governo Fernando Henrique Cardoso: 1995-1998 e 1999-2002. Procura-se 

mostrar que, para entender a dinâmica da dívida pública, tão importante quanto as 

políticas macroeconômicas adotadas foi o contexto econômico do qual a economia 

brasileira estava emersa pós-Plano Real. Assim, o estudo mostra os dados que 

decompõem o resultado fiscal entre os anos de 1994 a 2002, destaca a importância do 

desempenho das contas públicas para a redução do desequilíbrio fiscal verificado em 

final de 1998 e chama a atenção para diversos fatores que elevaram o valor da Dívida 

Líquida do Setor Público (DLSP) durante o período analisado. Ainda, o estudo procura 

evidenciar os efeitos da mudança de regime fiscal verificada em 1999 através do modelo 

econométrico de Markov-Switching, que trata sobre possíveis quebras estruturais nos 

dados, bem como identificar o principal determinante da dinâmica da dívida pública nos 

dois períodos do Governo de Fernando Henrique Cardoso.  

 

Palavras-Chave: Dívida Pública, Política Fiscal, Cadeias de Markov, Modelo de 

Markov-Switching. 



ABSTRACT 

 

 This study analyses the evolution of public accounts in Brazil in the two periods 

of Fernando Henrique Cardoso government: 1995-1998 and 1999-2002. It will be shown 

that, to understand public debt dynamic, it is necessary to look to the applied 

macroeconomic policies and also to the economic context which Brazilian economy was 

emerged after the “Plano Real”. In this way, the study shows the data that decompose the 

fiscal result between 1994 and 2002, emphasizes the importance of the public accounts 

performance to reduce the fiscal imbalance observed in the end of 1998 and points to 

several factors that increased the Net Debt of Public Sector during the analyzed period. 

Furthermore, the goal of this work is to highlight the effects of switching fiscal regime, 

experienced in 1999, through Markov-Switching econometric model, which deals with 

possible structural breaks in data, as well as identifies the main determinant of the 

dynamics of public debt during the two periods of Fernando Henrique Cardoso 

government. 

 

Keywords: Public Debt, Fiscal Policy, Markov Chains, Markov-Switching Model. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais governos têm realizado intervenções econômicas através de 

políticas fiscais a fim de afetar o desempenho econômico de seus países. Para o Brasil, o 

reconhecimento de um descontrole nas contas públicas como uma das causas do 

problema inflacionário existente em 1994, levou o país a reunir seus esforços em torno de 

um ajuste fiscal capaz de ajudar no combate à inflação.   

Este ajuste fiscal, juntamente com as medidas impostas pelo Plano Real, deu fim 

ao problema de inércia inflacionária brasileiro. No entanto, atrelado à diminuição da 

inflação, o plano de estabilização econômica trouxe uma série de medidas econômicas 

que tiveram suas consequências refletidas na economia brasileira através dos anos. 

Sucessivas políticas macroeconômicas se sobrepuserem diante do quadro 

econômico brasileiro pós-Plano Real. Além de manter a inflação em baixos níveis, a 

preocupação do governo girava em torno da melhora do desempenho das contas públicas, 

capaz de reverter o quadro das contas públicas que se deterioraram durante os primeiros 

anos após o plano de estabilização e evitar um colapso fiscal.  

Dessa forma, a preocupação com a trajetória do endividamento público passou a 

ser um dos focos da política fiscal entre os anos de 1995 a 2002. Com esse objetivo, o 

ano de 1999 tem como marco uma mudança fiscal que atingiu todas as esferas do 

governo, revertendo os saldos das contas públicas a fim de melhorar o desempenho da 

dívida pública.  

O presente estudo tem como objetivo central analisar a política fiscal implantada 

no período pós-Plano Real e seus fatores que conduziram a elevação da Dívida Líquida 

do Setor Público (DLSP), durante os anos de 1995 a 2002. O foco de estudo se dará no 

contexto econômico após a estabilização econômica, bem como seus gargalos e 

inconsistências que resultaram na passagem de um regime fiscal de âncora cambial para 

metas de inflação em 1999.  

Para isto, o período analisado será dividido em dois subperíodos: o primeiro 

abrangerá 1995 a 1998 e o segundo compreenderá os anos de 1999 a 2002. A análise será 

feita através da conjuntura econômica dos dois subperíodos e dos impactos da mudança 

de regime de 1999 sobre as variáveis que determinam a dinâmica da dívida pública.  
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De forma a verificar estatisticamente a mudança de regime de 1999, será utilizado 

um modelo econométrico que trata de mudanças de regime nomeado Markov-Switching. 

A técnica de Markov-Switching consiste em trabalhar sobre dados com quebras 

estruturais com modelo que admitem a existência de vários regimes endogenamente 

através do uso das chamadas “Cadeias de Markov”.   

 Os resultados obtidos através do modelo de Markov-Switching serão capazes de 

mostrar quais variáveis que compõem a DLSP foram determinantes na dinâmica da 

dívida pública brasileira durante os anos de 1995 a 2002. Além disso, será analisada a 

existência ou não de uma quebra estrutural neste período. 
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2. O PERÍODO PÓS-PLANO REAL 

 

 O início dos anos 1990 teve como marco o reconhecimento de uma sucessão de 

erros acerca da inflação brasileira. Após o fracasso dos cinco programas de estabilização 

anteriores a 1994, desde 1986
1
, a maior parte deles tiveram características comuns tais 

como o congelamento de preços
2
, com a intenção de provocar uma queda imediata da 

inflação, com posterior aceleração da taxa de crescimento dos preços, o que levou a um 

caminho de hiperinflação. A cada Plano, ao invés de cair, a inflação se acelerava com 

maior intensidade. 

Assim, o Plano Real beneficiou-se do aprendizado dos sucessivos fracassos do 

combate à inflação no período de 1985 a 1989, dando ao período dos anos 1990 um 

marco de esperança, frustação e aprendizado. 

Além disso, surgia no cenário internacional o chamado Consenso de Washington. 

Este sugeria uma série de reformas que “os países em desenvolvimento deveriam adotar 

na área econômica para que entrassem em uma trajetória de crescimento auto-sustentado” 

(CASTRO, 2005, p.145) e criava um contexto político no país que influenciaria as 

decisões a serem tomadas futuramente. 

O Plano Real, derradeiro plano de estabilização econômica implantado no país, 

foi concebido no governo de Itamar Franco, que assumiu o governo após o impeachment 

do presidente Fernando Collor de Mello. Com gestão de Fernando Henrique Cardoso no 

Ministério da Fazenda, em maio de 1993, “foram lançadas as bases do programa de 

estabilização que finalmente daria fim aos 30 anos de indexação da economia brasileira” 

(CASTRO, 2005, p. 142).  

Este plano de estabilização tinha em seu cronograma três etapas: a primeira dar-

se-ia pelo ajuste fiscal, que objetivava criar condições macroeconômicas favoráveis à 

estabilização dos preços; a segunda e terceira fases (desindexação e âncora nominal) 

visavam alinhar os preços relativos da economia através da criação de um padrão estável 

de valor – a URV – que antecederia a estabilidade da introdução da nova moeda, o Real, 

resultando na eliminação da indexação retroativa. 

                                                           
1
 Planos Cruzado (1986), Bresser (1987), Verão (1989), Collor I (1990) e Collor II (1991).   

2
 Exceto o Plano Collor I (1990). 
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O Plano Real, articulado e implementado pelo então Ministro da Fazenda do 

Presidente Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, partiu do diagnóstico 

de que o processo inflacionário brasileiro decorria de dois fatores básicos: o 

desequilíbrio das contas públicas e a indexação generalizada dos contratos. Em 

outras palavras, a inflação brasileira era um problema tanto de déficit público 

quanto de inércia. Nesse sentido, para assegurar a estabilidade duradoura dos 

preços, o Plano propunha uma mudança nos regimes fiscal e monetário 

(FERRARI, 2001, p.7).  

 

 O diagnóstico do desajuste nas contas públicas como uma das causas principais da 

inflação brasileira levou a três esforços de ajuste fiscal: o corte de despesas, através do 

Programa de Ação Imediata (PAI); o aumento da arrecadação de impostos, através do 

Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF) e a diminuição nas 

transferências do governo federal a estados e municípios, por meio do Fundo Social de 

Emergência (FSE).  Sendo estes os importantes ícones da medida fiscal implantada pelo 

governo, o PAI tinha como objetivo “redefinir a relação de União com os estados e 

municípios e do Banco Central com os bancos estaduais e federais, além de promover 

amplo combate à sonegação” (CASTRO, 2005, p. 151), além de determinar um corte de 

gastos de cerca de US$ 7 bilhões (GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO, 2007).  

O IPMF era um imposto novo, de caráter provisório sobre as movimentações financeiras, 

que mantinha uma alíquota de 0,25% sobre o valor da operação de crédito, possibilitando 

uma maior arrecadação do governo. Já o FSE, aprovado em fevereiro de 1994, seria 

constituído da desvinculação de algumas receitas do governo federal, atenuando assim os 

gastos excessivos da União. 

Com estas medidas temporárias, até julho de 1994 a condução da política 

econômica foi voltada para o combate à inflação inercial. Estes esforços no âmbito fiscal, 

aliados a uma conjuntura diferente resultante das medidas iniciadas ainda no governo de 

Collor, possibilitaram que este combate inflacionário fosse feito diante de um quadro 

econômico mais favorável: com melhor desempenho fiscal, um nível de reservas 

internacionais maior, inserção do país no fluxo de recursos externos, além da abertura 

comercial, deram aval para uma nova tentativa de estabilização monetária (GREMAUD; 

VASCONCELLOS; TONETO, 2007). 

Mesmo com os esforços para que o ajuste fiscal fosse efetivo, Castro (2005) 

comenta que, em suma, ele não foi precondição para a estabilidade trazida na segunda 
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fase do Plano. Com o objetivo de zerar a memória inflacionária (CASTRO, 2005), a 

desindexação econômica seria feita através de uma quase moeda, a URV, onde se 

propunha uma reforma monetária que anulasse a memória inflacionária do sistema, o 

qual simulava uma hiperinflação, sem que se passasse pelos seus efeitos. A URV seria 

corrigida diariamente pela taxa de inflação, passando a funcionar como unidade de conta. 

Assim se deu a segunda fase do Plano, introduzida em 1º de março de 1994
3
, buscando 

eliminar o componente inercial da inflação.  

Entre 1º de março e 30 de junho de 1994, o Banco Central atualizou diariamente o 

valor da URV – o qual era convertido em cruzeiro real no mesmo dia – com a intenção de 

possibilitar a perda do poder aquisitivo da atual moeda brasileira. Em 1º de julho de 1994 

é iniciada a terceira etapa do Plano, com a introdução do Real, quando todos os preços 

estavam expressos em URV através da Medida Provisória (MP) 542.  Neste momento, os 

valores do dólar, do real e da URV eram os mesmos, possibilitando também a introdução 

de uma política monetária restritiva: empréstimos de curto prazo para financiamento de 

exportações; depósito compulsório no valor de 100% dos depósitos à vista; limite de 

expansão da base monetária de R$ 9,5 bilhões até o final de março de 1995 (BAER, 

2002); mudanças no Conselho Monetário Nacional (CMN), que visavam dar maior 

autonomia ao Banco Central.  

Junto a estas medidas e de acordo com Baer (2002), mantiveram-se elevadas as 

taxas de juros com o intuito de controlar um aumento excessivo no consumo e 

desestimular a formação de estoques especulativos. Ainda, a reforma monetária trouxe 

junto de si a adoção de âncoras monetária e cambial: foram fixadas metas de crescimento 

da base monetária, com flexibilizações conforme a pressão de demanda por moeda em até 

20% dos valores fixados, sustentando assim o valor da moeda e o efeito contracionista 

que compensaria a pressão expansionista resultante do fim do processo inflacionário 

(FERRARI, 2001).  

Para o câmbio do período, foi estabelecido o regime de bandas cambiais
4
 com 

limites para seu preço de venda e permitindo que seu preço de compra fosse ditado pelos 

compradores estrangeiros (FERRARI, 2001), desencorajando grandes influxos de capital 

                                                           
3
 A URV foi implementada em 27 de maio de 1994 com o estabelecimento da lei 8.800. 

4
 Durante este período, foram estabelecidos um teto e um piso para a banda cambial do qual permitia 

flutuações cambiais em torno desta. 
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que as elevadas taxas de juros poderiam atrair. Deixando o câmbio flutuar, com a 

economia aberta e um alto volume de reservas, a possibilidade de aumento das 

importações era viável. Esta medida evitava o aumento dos preços internos e rompia a 

propagação de choques (GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO, 2007). 

Bem sucedido no controle inflacionário, o Plano Real obteve êxito de acordo com 

a prática de três políticas econômicas: âncora monetária, âncora cambial e altas taxas de 

juros. Em 1993-1994, a economia apresentou taxas expressivas de crescimento: 4,9% em 

1993 e 5,9% em 1994 (CASTRO, 2005). Entre os fatores que contribuíram para este 

crescimento estão a recuperação industrial, o bom resultado da agropecuária em 1994, a 

existência de uma demanda reprimida, o afrouxamento da política monetária em 1993 e a 

renovação do parque industrial através das novas oportunidades de financiamento 

surgidas com a estabilização (CASTRO, 2005).  

2.1 A ECONOMIA NO PERÍODO DE 1995 A 1998 

 

 Nos primeiros anos pós-Plano Real, a inflação seguiu em queda. Segundo 

Gremaud, Vanconcellos e Toneto (2007), em 1995 sua representatividade ainda mantinha 

dois dígitos, 14,8%, mas a partir de 1996 ela chegou a cair para um dígito, chegando a 

9,3%. Em 1997, a tendência de queda da inflação permanecia, alcançando 7,5% e 1,7% 

em 1998. 

 Os avanços no combate da inflação fizeram surgir uma explosão de demanda, até 

então reprimida. Esta impulsionou o crescimento econômico do período ao mesmo tempo 

em que criava uma situação de superaquecimento da economia, resultando na adoção de 

uma polícia monetária restritiva, com taxas de juros elevadas, de forma a conter esta 

explosão.  

 Dessa forma, o ano de 1995 se iniciou com intensa pressão: de um lado, a 

economia vinha seguindo uma trajetória de superaquecimento e, de outro, a crise do 

México
5
 vinha deteriorando o balanço de pagamentos brasileiro. Estes dois episódios 

                                                           
5
 A crise do México de 1994 foi resultado de uma tentativa de ajustar o câmbio do país às variações da 

inflação do período, atrelando sua moeda (peso) ao dólar. Dessa forma, sua moeda foi valorizada, 

impulsionando as importações do país e ocasionando déficits em conta corrente que, quando não puderam 

mais ser financiados por recursos externos, obrigou o país a desvalorizar sua moeda. Isso desencadeou uma 
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fizeram com que as reservas internacionais do Brasil começassem a cair. Segundo 

Giambiagi (2011), estas haviam caído de US$ 39 bilhões em dezembro de 1994, para 

US$ 32 bilhões em abril de 1995.  

 A fonte destes problemas relacionava-se à própria estratégia de estabilização: a 

apreciação cambial. Utilizado como meio para que os preços internos se alinhassem com 

os preços internacionais, a política cambial serviu para aprofundar a ancoragem dos 

preços
6
. Segundo Turolla e Oliveira (2003), isso só foi possível pela condição favorável 

de liquidez nos mercados de capitais, anterior à crise mexicana, permitindo o 

financiamento de déficits de conta corrente causados pelo câmbio vigente. 

Em razão disso, a relação entre a demanda aquecida e a apreciação cambial do 

período, levou ao surgimento de déficits na balança comercial, tanto pelo aumento 

significativo das importações, como pelo fraco desempenho das exportações. Além disso, 

a situação do México passou a impedir o país de procurar o financiamento externo 

necessário para cobrir os déficits em conta corrente, criando uma situação insustentável 

no longo prazo.  

 Em março de 1995 as autoridades obrigaram-se a reagir. Foi então adotado um 

conjunto de medidas que visava a contornar a situação brasileira: o câmbio passou a ter 

uma desvalorização controlada, em torno de 6% à taxa oficial, o que deu origem a um 

esquema de microdesvalorizações; e também uma alta da taxa de juros nominal, passando 

de 3,3% em fevereiro para 4,3% em março de 1995, ampliando o controle da demanda 

interna, restringindo assim as ações de crédito e ao mesmo tempo mantendo a 

atratividade do país para o capital estrangeiro. Simultaneamente, a política fiscal foi 

voltada para a redução destes déficits através de emendas constitucionais, alterações na 

estrutura administrativa do setor público, além de ações patrimoniais e contenção da 

expansão fiscal dos governos subnacionais.  

 Assim, o empenho em defender a nova política cambial de microdesvalorizações, 

impedia o retorno de um câmbio apreciado. Segundo Gremaud, Vasconcellos e Toneto 

(2007) a nova política demonstrava a posição do governo em manter uma estratégia 

                                                                                                                                                                             
fuga de capitais externos, que foi denominado “Efeito Tequila” por ter contaminado todos os países da 

América Latina. 
6
 Assim, se deu o que Gremaud, Vasconcellos e Toneto (2007) chamaram de “camisa de força para os 

preços internos”, dada pela valorização cambial, abertura comercial do período e volume significativo de 

reservas internacionais. 
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gradualista de correção cambial, ao mesmo tempo em que a taxa de juros mantinha o país 

atrativo ao capital estrangeiro. Isso possibilitou o retorno dos investidores estrangeiros ao 

país, bem como um aumento das reservas internacionais para US$ 52 bilhões no final de 

1995 e a manutenção da estabilidade monetária.  

 Neste contexto, a política monetária passou a ser o principal instrumento do 

governo: contendo a demanda, controlando a inflação, impedindo déficits comerciais e 

mantendo o país atraente ao investidor estrangeiro. A administração da taxa de juros, 

dessa forma, foi um dos motivos pelos quais o Plano Real não fracassou como os planos 

de estabilização anteriores.  

No entanto, esta situação criava uma grande retração na atividade econômica ao 

mesmo tempo em que se verificava um aumento do número de inadimplentes, resultando 

em um “princípio de crise financeira”. O governo foi assim obrigado a agir novamente, 

socorrendo o sistema e iniciando um processo de reestruturação financeira por meio do 

Proer (Programa de Estímulo à Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Financeiro 

Nacional) “com fusões, transferências acionárias a abertura para os bancos estrangeiros, 

com o que se esperava aumentar a solidez do sistema” (GREMAUD; 

VASCONCELLOS; TONETO, 2007, p. 463). Esta mesma medida foi estendida aos 

bancos estaduais com o Proes (Programa de Incentivo à Redução do Setor Público 

Estadual na Atividade Bancária), através de empréstimos com a condição de 

privatizações destes bancos ou criação de agências de desenvolvimento. 

 Paralelamente ao êxito da política monetária, a economia ficava exposta em meio 

a dois pilares enfraquecidos: um desequilíbrio externo crescente e uma série crise fiscal. 

Estes “fenômenos eram consequência da forte apreciação cambial que tinha se verificado 

nos primeiros meses do Real e que cobrava seu preço anos depois” (Giambiagi, 2011, p. 

170). O entrave colocado pela taxa de câmbio, associada ao aumento do desequilíbrio 

externo, mantinham a taxa de juros em patamares elevados – capaz de financiar os 

sucessivos déficits em conta corrente por meio do endividamento externo e possibilitando 

a entrada de investidores estrangeiros no país, o que implicava em um pagamento 

crescente de juros e lucros e dividendos. Assim,  

  

Sempre que ocorria alguma perturbação que colocasse em risco o 

financiamento dos déficits em transações correntes, tinha que se alterar a taxa 
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de juros. O governo teve que, por mais de duas vezes, dobrar a taxa de juros no 

período – na crise asiática no final de 1997 e na crise russa em meados de 

1998. Essa dinâmica de taxa de juros, combinada com o volume de dívida 

pública, determinou elevados gastos com juros e pressões crescentes do lado 

fiscal. (Gremaud; Vasconcellos; Toneto, 2007, p. 465) 

 

 Sem ter condições de retornar ao câmbio apreciado, dado o agravamento da 

situação fiscal brasileira durante as crises asiática e russa, o país se viu forçado a criar 

medidas para evitar que as saídas de divisas ameaçasse o regime de bandas cambiais. 

Dessa forma, as consequências da política monetária do momento resultaram em uma 

significativa piora do saldo primário do governo. De acordo com Giambiagi (2011), 

houve uma piora de cinco pontos percentuais do PIB, resultado da piora primária do setor 

público entre 1994 e 1998.  

   

[...] a necessidade de compensar esse déficit externo mediante a entrada de 

capitais que se sentissem atraídos pelas elevadas taxas de juros oferecidas no 

mercado passou a gerar uma despesa financeira significativa. Isso, por sua vez, 

pressionava as contas públicas e contribuía para piorar a trajetória da relação 

dívida pública/PIB, além de representar um entrave para a melhora do nível de 

atividade. (GIAMBIAGI, 2011, p. 174) 

  

 Além dos elevados encargos financeiros Giambiagi (2002) faz alusão aos 

elevados gastos previdenciários e assistenciais, com o crescente número de beneficiários, 

um dos fatores da piora fiscal, sendo estes impulsionados pelo aumento dos valores reais 

destes benefícios. Ainda, o reconhecimento de passivos gerados anteriormente pelo 

governo, chamados de “esqueletos”, contribuíram para o crescimento da dívida pública, 

juntamente com a falta de controle de receitas e despesas no nível primário.  

 A junção destes vetores, associados às políticas vigentes, teve como resultado um 

aumento expressivo da dívida pública brasileira. Mesmo que as receitas com 

privatizações ocorridas durante este intervalo de tempo tenham contribuído para reduzi-

la, não foi suficiente para encobrir a necessidade de um ajuste fiscal. Todos os 

indicadores macroeconômicos demonstraram, naquele período, a deterioração das 

condições até 1998: taxa de desemprego, crescimento do PIB, déficit público, déficit em 

transações correntes, dívida pública/PIB, entre outros.  

  

“Dessa forma, o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso 

terminava em meio a um processo de crise cambial, em função dos profundos 
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desequilíbrios gerados nesse período com a deterioração das contas externas e 

da situação fiscal. Com isso, a própria estabilização, principal conquista desse 

mandato, podia-se considerar ameaçada.” (Gremaud; Vasconcellos; Toneto, 

2007, p. 465). 

 

 Assim, o principal instrumento de política econômica – a elevação da taxa de 

juros – além de não se mostrar mais eficiente, vinha agravando seriamente a situação 

fiscal.  Portanto, o impasse que surgia para o segundo mandato que se iniciaria em janeiro 

de 1999 era a necessidade de correção dos desequilíbrios herdados do primeiro mandato, 

mantendo-se a estabilização e possibilitando uma trajetória de crescimento para o país.  

 Conforme Baer (2002), a necessidade de reformas fiscais que poderiam ter 

contido a deterioração de alguns índices fiscais não ocorreu devido às profundas 

divergências existentes no Congresso. Mesmo com a adoção de medidas provisórias, elas 

foram incapazes de produzir um ajuste fiscal significativo, servindo apenas para ressaltar 

a primordialidade de uma reforma estrutural consistente.  

 Dessa forma, o país se encontrava em um círculo vicioso: para manter sua taxa de 

câmbio e financiar os déficits que surgiam, eram necessários empréstimos com taxas de 

juros crescentes que, consequentemente, agravavam a situação fiscal e impedia ainda 

mais a retomada dos investimentos ao país. Em razão disso, o governo fez um apelo ao 

Congresso a fim de que esse aprovasse as emendas constitucionais necessárias ao ajuste 

fiscal, o que foi parcialmente bem-sucedido garantindo o essencial ao final de 1998.   

 A política econômica vigente durante quase todo o primeiro mandato de Fernando 

Henrique Cardoso mostrou-se eficaz na consolidação da estabilidade de preços, criando 

cenários deflacionados constantes. No entanto, esta se mostrou insustentável devido à 

acumulação de passivos públicos e externos, tornando-se insustentável ao país. Assim, o 

primeiro mandato de FHC foi caracterizado como um período de “estabilização com 

desequilíbrio” (TUROLLA; OLIVEIRA, p. 3), restringindo as possibilidades de ação da 

política econômica no seu segundo mandato. 

2.2 A ECONOMIA NO PERÍODO DE 1999 A 2002 

 

 A situação em que o Brasil se encontrava no final de 1998 era preocupante: o 

esgotamento de financiamento dos déficits em conta-corrente levava o país a negociações 
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com o Fundo Monetário Internacional (FMI). De acordo com Giambiagi (2011), o Fundo 

coordenou os esforços para apoiar o Brasil através de uma ajuda externa de US$ 42 

bilhões, que teria como consequência um importante aperto fiscal via metas de superávit.  

 A receptividade de um acordo com o FMI pelo mercado externo não foi muito 

favorável. Como resultado, as reservas internacionais diminuíram ainda mais: entre o 

final de 1998 e início de 1999 alcançou uma perda de US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão 

por dia. Como o FMI impunha um limite mínimo de reservas, a desvalorização cambial já 

era esperada para o ano que se iniciava.  

 Nesse contexto, houve a substituição do regime de política econômica. Assim, 

teve início a desvalorização cambial em janeiro de 1999, resultante de uma imposição de 

circunstâncias. Os ares de mudança tiveram como marco a nomeação de Armínio Fraga 

como presidente do Banco Central, que em sua primeira medida aderiu a política de 

câmbio flutuante. 

 O grande receio em mudar o regime de bandas cambiais era de que a 

desvalorização cambial trouxesse de volta o problema inflacionário, podendo anular os 

ganhos dessa desvalorização. Como forma de evitar que isto ocorresse, o presidente do 

Banco Central anunciou duas providências a serem tomadas: a elevação da taxa de juros 

– que impunha uma política monetária bastante restritiva criando uma meta a ser 

cumprida para a Selic de 45% a.a. em março de 1999 – e o início de estudos para a 

adoção de um sistema de metas de inflação, já presente em outros países. Com uma taxa 

de juros elevada, seria então possível conter a perda de recursos do país e diminuir as 

especulações da taxa de cambial.   

 De acordo com Giambiagi (2011), a desvalorização cambial do período não levou 

aos efeitos inflacionários que se esperava e este mérito está ligado diretamente a um 

conjunto de fatores: 

I) A desvalorização se deu em um momento ruim para a produção industrial, 

que gerou uma contração na demanda e sendo assim difícil repassar a 

situação cambial aos preços; 

II) A mentalidade indexatória já não estava mais presente no país, após cinco 

anos de estabilidade; 
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III) O início do ano teve uma inflação baixa, diminuindo os rumores de 

aumento nos preços; 

IV) O acordo com o FMI impunha metas fiscais a serem cumpridas, o que 

criava uma confiança crescente na economia; 

V) A definição de uma meta de inflação para o ano, que seria dada 

posteriormente, ajudou na estabilização econômica do período. 

Com a alta taxa de juros e um relativo controle inflacionário, a desvalorização 

cambial foi aos poucos estancando, oscilando até o final dos anos 2000 sem mudanças 

consideráveis. A perda da âncora cambial fez com que o país pensasse assim na adoção 

de um sistema de Metas de Inflação como regra de política monetária, dado que seu 

principal instrumento, a taxa de juros, demonstrava ser um meio eficiente de se conter a 

inflação.  

 O sistema de Metas de Inflação daria a possibilidade do Copom alterar a taxa de 

juros quando a inflação se situasse acima ou abaixo da meta, influenciado assim a 

demanda existente. Ela reafirmava o compromisso do governo com a estabilização, 

impedindo a ocorrência de choques cambiais, além de garantir uma maior autonomia ao 

Banco Central. A meta inicial fixada para o ano de 1999 foi de 8%, com tolerância de 2% 

acima ou abaixo do alvo, para os anos seguintes foi de 6% para 2000 e 4% em 2001, 

chegando a 3,5% em 2002.  

 Além da mudança cambial e monetária, a tríplice mudança de regime foi 

complementada por um rígido programa de ajuste fiscal, iniciado em outubro de 1998. 

Este foi alterado a partir do compromisso político com a manutenção de superávits 

primários suficientes para manter a estabilização e melhorar a questão pendente da dívida 

pública, segundo Turolla e Oliveira (2003), através de metas fiscais rígidas. Segundo 

Giambiagi (2002), 

 

[...] embora houvesse dificuldades inegáveis para viabilizar politicamente uma 

estratégia fiscal ortodoxa, o fato é que as autoridades não exibiram o mesmo 

rigor, antes de 1998, na adoção de mecanismos de controle das contas públicas, 

o que veio a se revelar depois, a partir de 1999, no contexto da crise externa e 

fiscal que gerou a necessidade de negociar o acordo com o FMI no final de 

1998 início de 1999. (GIAMBIAGI, 2002, p. 39). 
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Isso desencadeou uma série de reformas que os oito anos de gestão FHC deixaram de 

herança para o futuro. 

 Algumas reformas já haviam sido iniciadas ainda no seu primeiro mandato, como 

é o caso do estímulo às privatizações e o fim do monopólio estatal nos setores de petróleo 

e telecomunicações. Ambas, além de repassarem empresas deficitárias ao setor privado 

diminuindo a pressão nas contas públicas, abriam margem para a concorrência 

aumentando assim a eficiência de determinados setores. Ainda, segundo Giambiagi 

(2011), outra importante reforma iniciada ainda em 1995 foi a mudança dada ao capital 

estrangeiro, que permitiu que investimentos de fora do país passassem a dispor do mesmo 

tratamento dos brasileiros. Além destas, a ajuda ao sistema financeiro, entre os anos de 

1995 e 1997, com o Proer e o Proes evitou que as evidências de crise financeira viessem a 

abalar o país além de reorganizar a estrutura do sistema. 

 Em seu segundo mandato, as reformas foram destinadas a melhorar a questão 

fiscal em que o país se encontrava. Além de as metas de superávit terem permitido a 

redução da dívida pública, os gastos com juros atrelados a ela entraram em trajetória de 

queda. A manutenção de elevados saldos de resultado primário teve como principal fonte 

o aumento da arrecadação tributária do governo, através de uma Contribuição Provisória 

sobre Movimentação Financeira (CPMF) e, sobretudo, da desvinculação de gastos 

atrelados ao aumento de receita por meio da Desvinculação de Receitas da União (DRU).  

O bom desempenho fiscal atingiu todas as instâncias do governo, até mesmo 

Estados e Municípios com a elevação da arrecadação de Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) possibilitado pela desvalorização cambial do período. 

Segundo Gremaud, Vasconcellos e Toneto (2007), a arrecadação do governo FHC passou 

de 30% do PIB no primeiro mandato para 35% no final do segundo mandato. Assim, o 

superávit foi se elevando gradativamente, quando o déficit operacional ia se reduzindo.  

 Outras medidas que tiveram forte impacto nas contas do governo foram as 

mudanças estruturais no comportamento e controle das despesas. Estas estiveram 

diretamente ligadas às tentativas de renegociação das dívidas estaduais mediando o 

comprometimento dos estados para com a União, iniciadas ainda no final de 1998. As 

dívidas contraídas deveriam ser pagas em parcelas mensais, durante 30 anos, em paralelo 

às transferências de receitas futuras constitucionais, como garantia ao governo. Ainda, 
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houve a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 2000, a qual possibilitou 

uma redução de gastos nos três níveis de governo, além de exigir transparência e controle 

de contas públicas e estabelecer limites para o endividamento. Isso dava aos estados e 

municípios uma forte restrição orçamentária, mas que permitiu a geração de superávits de 

aproximadamente 0,8% do PIB a partir de 1998.  

 A Reforma Previdenciária de 1998, que instituía o fator previdenciário
7
, alterou a 

regra de cálculos dos benefícios. Assim, as novas aposentadorias seriam calculadas a 

partir da média dos 80% maiores salários de contribuições, iniciados em julho de 1994, 

por meio do fator previdenciário, desestimulando aposentadorias precoces. Com isso, foi 

possível substituir o preceito de tempo de serviço pelo tempo de contribuição. 

 Criaram-se, ainda no período, agências reguladoras de serviços de utilidades 

públicas, “a fim de defenderem os interesses dos consumidores, assegurarem o 

cumprimento de contratos e estimular níveis adequados de investimentos e zelar pela 

qualidade dos serviços” (GIAMBIAGI, 2011, p. 183). Além das já citadas Metas de 

Inflação, que mantiveram a estabilidade econômica no período e atuaram como 

instrumento de balização das expectativas. Segundo Giambiagi (2011), esse conjunto de 

medidas moldou o país, tornando-o mais alinhado com países desenvolvidos 

caracterizados pela menor presença do Estado, além de sistemas financeiros mais sólidos, 

situação de contas fiscais controladas e baixos níveis de inflação.  

 Assim, pode-se dizer que no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, 

que se deu nos anos de 1999 a 2002, houve uma tríplice mudança de regime: cambial, 

monetário e fiscal. Até este momento, sempre que houvesse crises, o país possuía ou alta 

inflação, ou crise externa, e/ou descontrole fiscal. 

 

Com as medidas de 1999, o país passou a ter condições de enfrentar cada um 

desses problemas: se a inflação preocupa, o BC atua através do instrumento da 

taxa de juros; se há uma crise de BP, o câmbio se ajusta a melhora e conta 

corrente; e se a dívida pública cresce, há que se ‘calibrar’ o superávit primário. 

Com isso, têm-se os elementos para atacar os principais desequilíbrios 

macroeconômicos de forma integrada.” (GIAMBIAGI, 2011, p. 188) 

 

                                                           
7
 O fator previdenciário adequava o benefício ao seu tempo médio de recebimento, à idade e seu tempo de 

contribuição. Quando maior fosse o tempo de contribuição e a idade, maior seria o benefício; quanto maior 

a expectativa de vida, consequentemente menor seria o benefício.  
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 O ajuste do período foi de fato expressivo: houve melhoras no saldo da balança 

comercial e anos de baixa inflação, possibilitados pela melhora no desempenho do setor 

externo (que contribuiu para a reversão de déficits), reduzindo a taxa de juros e 

retomando o crescimento do país. Ainda em 1999, notou-se esta melhora fiscal, o déficit 

em transações correntes reduziu em torno de 27% e houve queda nas importações. Nos 

anos seguintes, o crescimento das exportações foi expressivo em frente a um menor 

avanço das importações, mantendo as melhores no saldo comercial.  

 Este quadro de mudanças permitia prever que o país poderia ter encontrado o 

caminho do crescimento econômico, por meio do tripé de consistência macroeconômica: 

metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Mesmo que o segundo mandato 

de FHC tenha iniciado com baixas expectativas de crescimento – em razão do medo 

atrelado à mudança cambial, de um ajuste fiscal contracionista baseado no aumento da 

arrecadação e de um fraco desempenho registrado no ano de 1998 –, a contração da 

atividade econômica não se verificou, pelo contrário, houve anos sucessivos de 

crescimento do PIB.  

 Após ter registrado um crescimento do PIB de 0,79% em 1998, em 2000 o país 

apresentou a maior taxa de crescimento econômico do período, chegando a 4,46%. O 

maior impulso a este resultado, de acordo com Gremaud, Vasconellos e Toneto (2007), 

foi dado pelos componentes de demanda: as exportações tiveram um ótimo resultado pela 

desvalorização cambial do período, a queda na taxa de juros impulsionou os 

investimentos no país e o consumo pôde acompanhar o crescimento econômico. Assim, 

as expectativas para os anos seguintes eram ainda mais eufóricas. 

 No entanto, 2001 apresentou uma profunda queda na taxa de crescimento (1,31% 

do PIB) resultante do terrível contexto externo que o Brasil enfrentou. A maior crise 

enfrentada pela Argentina, durante 1999 e 2002
8
 afetou todos os mercados da América 

Latina, o que gerou uma saída de capitais do país. Além da crise argentina, o Brasil 

sofreu os efeitos dos atentados terroristas contra as Torres Gêmeas de Nova York em 11 

de setembro de 2001; uma crise energética assombrou o país, por falta de investimentos 

na expansão da capacidade produtiva e da transmissão de energia, pressionando os custos 

                                                           
8
 A crise econômica Argentina estendeu-se durante o período crítico de 1999, com a queda do PIB real, e 

teve fim em 2002 após registrarem um retorno do crescimento do PIB. 
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e a inflação; houve uma séria contração de crédito nos mercados internacionais e uma 

desvalorização do euro. Com este quadro, abortou-se o compromisso com o crescimento, 

resultando em uma necessidade maior de desvalorização cambial, que teve efeitos 

negativos nos juros e preços, pois foram pressionados a fim de evitar uma maior inflação. 

 Dessa forma, o contexto em que o país estava inserido no final de 2001 levou à 

elevação do desemprego. Em um quadro de pressão inflacionária, insuficiente 

crescimento econômico, elevação da dívida pública e desemprego, que o Brasil 

encaminhava-se para uma disputa eleitoral que resultaria no último ano de mandato de 

Fernando Henrique Cardoso. 

 

Este último ponto assumiu crucial importância em 2002. A constatação da 

fragilidade do ajuste fiscal realizado nos últimos anos, em um contexto de forte 

questionamento do tipo de modelo econômico que sacrificava o crescimento 

econômico e o emprego, durante o processo eleitoral liderado por um partido 

que historicamente questionava o ajuste fiscal, o cumprimento dos contratos e 

as elevadas taxas de juros, fez com que o risco-país, em especial dos títulos 

públicos, sofresse fortes elevações. Este quadro, dada a fragilidade do mercado 

financeiro brasileiro, totalmente concentrado em títulos públicos, provocou 

tanto uma fuga de capitais com fortes pressões cambiais, como uma 

deterioração do perfil da dívida pública, que passou a apresentar menores 

prazos e maior vinculação à taxa de câmbio e à taxa over. (GREMAUD; 

VASCONCELLOS; TONETO, 2007, p. 487) 

 

 Assim, mesmo com estes fatores, o país conseguiu apresentar um bom 

desempenho no segundo mandato de FHC. Houve anos de crescimento econômico, com 

um elevado superávit primário, e o fim da trava cambial dos primeiros anos. 

  Pode-se falar que os dois mandatos de FHC foram muito diferentes: o primeiro, 

marcado por uma política cambial rígida, dependente de financiamento externo 

juntamente com um desequilíbrio fiscal; o segundo, definido pelo câmbio flutuante, 

redução do déficit em conta-corrente e forte ajuste fiscal. Giambiagi (2011) aponta como 

denominador comum entre os dois períodos o combate à inflação e a contínua expansão 

do gasto público que, independente de seus pontos positivos ou negativos, consolidou a 

estabilização e pôs fim a um processo de indexação de mais de 30 anos
9
. 

 Fernando Henrique Cardoso deixou, dessa forma, um saldo positivo de seu 

governo, principalmente quando relacionado ao: (i) tripé de políticas – metas de inflação, 

                                                           
9
 O processo de indexação durou de 1964 a 1994. 



25 
 

câmbio flutuante e austeridade fiscal; (ii) importantes mudanças estruturais – aprovação 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Reforma da Previdência Social, ajuste fiscal 

nos estados; o fim dos monopólios estatais; a reinserção do Brasil no mundo; (iii) 

avanços institucionais. No entanto, para Giambiagi (2011), FHC ficou “devendo” ao país 

uma reforma tributária, desenvolvimento do mercado de crédito e melhora do quadro da 

vulnerabilidade externa do país.  
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3. A DÍVIDA PÚBLICA BRASILEIRA 

  

A medida técnica mais conhecida para a avaliação da dívida pública no Brasil é a 

Dívida Líquida do Setor Público (DLSP). Segundo a metodologia de cálculo utilizada 

pelo BACEN, a DLSP “refere-se ao total das obrigações do setor público não financeiro, 

deduzido dos seus ativos financeiros, junto aos agentes privados não financeiros e aos 

agentes financeiros, públicos e privados.” (SILVA; MEDEIROS, 2009, p. 102). Dessa 

forma, trata-se de um balanço do setor público não financeiro, relacionado aos agentes 

privados e aos agentes públicos financeiros.  

 O saldo líquido da dívida pública brasileira é obtido através do Regime de 

Competência, sendo assim os efeitos financeiros das transações e eventos reconhecidos 

nos períodos em que ocorrem independentemente de liberações ou reembolsos efetuados. 

 Este indicador de endividamento é o mais utilizado pelo governo em decisões de 

política econômica. Ele é capaz de refletir a dinâmica dos passivos públicos e o esforço 

fiscal do governo, revelado através do seu resultado primário.  

3.1 DEFINIÇÃO 

  

 A dinâmica da Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) brasileira pode ser 

apurada por dois métodos, descritos nas identidades abaixo: 

 

𝐷𝐿𝑆𝑃𝑡  ≡ 𝐷𝐿𝑆𝑃𝑡−1 − 𝑅𝑃𝑡 + 𝐽𝑢𝑟𝐷𝐿𝑆𝑃𝑡−1 + 𝐴𝑃𝑡      (1) 

ou 

            ∆𝐷𝐿𝑆𝑃 ≡ 𝐽𝑢𝑟𝐷𝐿𝑆𝑃𝑡−1 − 𝑅𝑃𝑡 + 𝐴𝑃𝑡            (2) 

 

 Segundo o cálculo descrito pela Equação 1, notamos que a DLSP, no final de um 

período contábil, é dada pelo valor da mesma no final do período anterior (𝐷𝐿𝑆𝑃𝑡−1), 

diminuído do Resultado Primário atual (𝑅𝑃𝑡) do setor público, somado aos Juros 

incidente sobre a DLSP passada (𝐽𝑢𝑟𝐷𝐿𝑆𝑃𝑡−1) e aos Ajustes Patrimoniais (𝐴𝑃𝑡) ocorridos 

no período. Conforme este método, calculado através do critério “Acima da Linha”, os 

resultados fiscais do governo são apurados de acordo com a diferença entre as receitas e 
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as despesas do setor público total. Caso o resultado seja positivo, tem-se um superávit; 

caso o resultado seja negativo, tem-se um déficit.  

 Já na Equação 2, o método consiste em calcular o resultado fiscal conforme a 

variação da DLSP total do período. Este método denomina-se “Abaixo da Linha” que, 

por possuir uma grande abrangência e ser capaz de disponibilizar elementos não orçados 

que impactam o endividamento público, é adotado como medida oficial do governo.  

Dessa forma, a definição da dinâmica da DLSP implica a necessidade de se 

definir precisamente outros dois conceitos de forma mais precisa, sendo eles o Resultado 

Primário e os Ajustes Patrimoniais. 

 O Resultado Primário do Setor Público (𝑅𝑃𝑡), calculado através do critério 

“Acima da Linha” 
10

, é mensurado através da apuração de todas as Receitas Não-

Financeiras subtraídas desse total todas as Despesas Não-Financeiras. Caso o resultado 

seja positivo, haverá um Superávit Primário e, se negativo, haverá um Déficit Primário.  

 

𝑅𝑃𝑡 ≡ 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠𝑡 − 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡     (3) 

 

Quando o resultado fiscal do setor público é calculado através do critério “Abaixo 

da Linha”, verifica-se qual foi a variação da DLSP no período considerado, denominado 

resultado nominal, e quanto dessa variação foi decorrentes de juros. O Resultado 

Nominal é também representado pelas “Necessidades Nominais de Financiamento do 

Setor Público” (𝑁𝐹𝑆𝑃𝑡 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠) que, quando excluídos do seu saldo a parcela referente 

aos encargos sobre a DLSP (juros nominais), é capaz de expressar o esforço fiscal 

realizado pelo governo. Historicamente, o setor público brasileiro apresenta necessidades 

de financiamento positivas (ou seja, Déficits Nominais). 

 

𝑅𝑁𝑡 ≡  𝑁𝐹𝑆𝑃𝑡  𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠 − 𝐽𝑢𝑟𝐷𝐿𝑆𝑃𝑡−1     (4) 

 

 Desta forma, o Resultado Nominal do Setor Público (𝑅𝑁𝑡) é definido pela 

“variação do endividamento público não financeiro junto ao sistema financeiro e ao setor 

                                                           
10

 O critério “Acima da Linha” não é utilizado pelo Banco Central. A fim de facilitar o cálculo da DLSP, o 

Resultado Primário é calculado pelo Banco Central através do critério “Abaixo da Linha”, onde apenas é 

verificado qual foi a variação da dívida do governo, deduzida dos juros do período.  
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privado, doméstico ou do resto do mundo” (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011, p. 52), ou seja, 

as NFSP nominais, excluindo desta variação os juros de dívidas passadas (𝐽𝑢𝑟𝐷𝐿𝑆𝑃𝑡−1). 

As NFSP nominais possuem a importante tarefa de financiar os gastos do 

governo, caso a arrecadação tributária não seja suficiente para gerar uma receita que seja 

capaz de financiá-los. Elas possibilitam que o governo possa exercer todas as suas 

funções necessárias: ajustamento na alocação de recursos, ajustamento na distribuição de 

renda e estabilidade econômica – entre outras tarefas. Estas necessitam da geração de 

receitas por parte do governo, para que possam ser realizadas.  

 Os Ajustes Patrimoniais, último item da dinâmica da DLSP brasileira, encontram-

se as mudanças na DLSP que não estão relacionadas com o tamanho das despesas e 

receitas correntes do setor público (MENDONÇA; SANTOS, 2008). Estes são divididos 

em três grupos: (i) Ajustes Cambiais; (ii) Ajustes relativo às privatizações; (iii) Ajustes 

devidos ao reconhecimento de dívidas. 

 Os Ajustes Cambiais refletem as mudanças de valor, em reais, da DLSP de acordo 

com as variações cambiais ocorridas em determinado período.  Os Ajustes relativos às 

privatizações estão associados aos recursos obtidos pelo governo com a venda de suas 

empresas ao setor privado e, dessa forma, quando for utilizado para abater dívidas, 

diminui o montante da DLSP. Os Ajustes devidos ao reconhecimento de dívidas são 

resultado de “novas dívidas” revisadas de acordo com decisões judiciais e/ou políticas. 

“Longe de serem apenas ‘detalhes técnicos’, os ajustes patrimoniais são frequentemente 

determinantes cruciais da dinâmica da dívida pública” (MENDONÇA; SANTOS, 2008, 

p. 03).  

 

𝐴𝑃𝑡  ≡ 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑖𝑠𝑡 + 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑧𝑎çõ𝑒𝑠𝑡 + 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠𝑡  (5) 

 

 Observa-se que a utilização do conceito de Dívida Líquida do Setor Público, se 

fundamenta por aproximar-se de um conceito de Patrimônio Líquido do Setor Público, 

segundo Giambiagi e Além (2011). Para isso, este critério de apuração da dívida pública 

(para se chegar o mais próximo possível do conceito de dívida líquida), “trata como 

ativos apenas os de caráter financeiro e não computa a existência de ativos reais” 

(GIAMBIAGI; ALÉM, 2011, p. 52).  
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3.2 FATOS ESTILIZADOS ACERCA DA DÍVIDA PÚBLICA 

BRASILEIRA PÓS-REAL 

 

 O comportamento das contas públicas no período pós-Plano Real, pode ser 

dividido em dois subperíodos: 1995-1998 e 1999-2002. Ambos compreendem a primeira 

e segunda gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.  

 Esta divisão está ligada aos fatos ocorridos em meio a estes subperíodos. Pode-se 

dizer que os resultados obtidos pelo primeiro governo (1995-1998), caracterizado por um 

período de “déficit aberto”, estiveram relacionados à política expansionista e à 

deterioração dos resultados primários alcançados em anos anteriores; enquanto o segundo 

período (1999-2002), nomeado de “ajuste com endividamento”, é visto como resultado 

do comprometimento com o ajuste fiscal. Ambos tiveram fortes impactos no 

endividamento público do período, tendo como “divisor de águas” a mudança de regime 

fiscal implantada a partir de 1999. 

 O primeiro subperíodo, de 1995 a 1998, quando comparado aos anos anteriores ao 

Plano Real (1990 a 1994), é prejudicado pelo fato de os anos de 1990 a 1994 terem sido 

anos bons para as contas públicas: a inflação inercial chegava ao fim, eram realizados 

ajustes nos gastos
11

 e as reservas internacionais eram abundantes devido à abertura 

comercial. Além disso, 1990 a 1994 foram anos atípicos em função das receitas 

arrecadadas com privatizações durante o governo Collor, que diminuíam os impactos da 

dívida pública sobre o país.  

 Até 1998, o Brasil viveu um período marcado por restrições orçamentárias, porém 

podendo contar com fatores como a disponibilidade de financiamento monetário, 

corrosão de despesas pela elevada inflação e aumento de receita governamental, 

possibilidade de endividamento interno e externo e privatizações que estabeleciam um 

controle das contas públicas. Ao final de 1998, houve uma exaustão dos mecanismos de 

financiamento que antes estavam a dispor do governo: a volta da inflação era temida, o 

                                                           
11

 A contenção de gastos no período de 1990 a 1994 só foi possível, segundo Giambiagi e Além (2011), 

pelo “Efeito Tanzi ao contrário”, ou Efeito Patinkin, diagnosticado neste período. Ou seja, em um cenário 

normal, a elevação da inflação influenciaria em maiores déficits devido à queda do valor real da receita, 

sendo denominado um Efeito Tanzi. No entanto, o que aconteceu no Brasil foi o contrário pela atitude das 

unidades arrecadadoras de receita, que diminuíram o intervalo de recolhimento de impostos e cobrando-os 

em unidades que se modificavam conforme a inflação. Isso protegeu a receita e controlou a evolução das 

despesas, sendo caracterizado como um Efeito Patinkin.  
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endividamento externo ultrapassava seus limites causando um colapso cambial, as 

privatizações não eram mais capazes de diminuir o endividamento público e a dívida 

doméstica estava em ascensão.  O resultado foi um pacote de ajuda externa negociada 

com o FMI
12

 que fez o país viver um contexto de restrição orçamentária rígida somente 

podendo ser sustentada através de uma mudança de regime fiscal.  

Segundo Giambiagi (2002), “em tais condições, a atitude fiscal relativamente 

passiva do primeiro Governo Fernando Henrique cedeu lugar a uma postura ativa em 

favor de um esforço fiscal que procurasse estancar o aumento sistemático da relação 

dívida pública/PIB.” (GIAMBIAGI, 2002, p. 38). Assim, houve uma grande inflexão 

fiscal no país resultando em uma média para o superávit primário de 3,5% do PIB entre 

os anos de 1998 a 2002.  

 É importante ressaltar que os anos 1990 foram marcados por diversas mudanças 

estruturais importantes para as finanças públicas do país. Entre elas, destacam-se as 

mudanças que ocorreram nos estados e municípios, na previdência social, as 

privatizações e uma série de reformas fiscais e financeiras que impactaram positivamente 

a questão da dívida brasileira e que serão analisadas posteriormente. No entanto, para que 

estas medidas tivessem eficácia, tornou-se necessário que o conjunto das forças políticas 

dominantes do país agisse na mesma direção para o alcance dos resultados fiscais 

esperados.  

Conforme este quadro de mudanças e circunstâncias enfrentado pelo país durante 

estes oito anos, o endividamento público experimentou uma trajetória de crescimento a 

partir do Plano Real. A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) passou de 30,1% em 

1994 para 51,8% do PIB em 2002, como demonstra a Figura 1. Isto significa que o setor 

público brasileiro chegou perto de duplicar seu endividamento em oito anos após o plano 

de estabilização. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 O acordo se deu em outubro de 1998, a entrar em vigor em janeiro de 1999. 
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Figura 1 - Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados disponíveis do Acervo de Séries 

Temporais do Banco Central do Brasil. 

 

O fato de a DLSP ter saltado de 30,1% do PIB em 1994 para 38,9% em 1998 se 

deu em parte pelo desaparecimento da senhoriagem como fonte de financiamento
13

 

devido ao controle inflacionário durante todo o período. Além disso, o impacto da 

desvalorização cambial sobre o endividamento público, a partir de 1999, foi expressivo, 

uma vez que parte da dívida era indexada ao dólar. 

Desconsiderando as empresas estatais, as demais esferas do governo – banco 

central e governo federal, além dos estados e municípios – experimentaram uma reversão 

no seu quadro de contas a partir do plano de estabilização e, novamente, após a mudança 

de regime verificada em 1999. Estes movimentos podem ser explicados de acordo com o 

contexto econômico de cada período. 

Durante os anos de 1994 a 2002, houve uma deterioração progressiva do déficit 

nominal do governo central. Para Giambiagi (2002), esta deterioração esteve associada a 

diversos motivos: em parte pelo governo ter herdado dívidas estaduais, recorrendo a uma 

renegociação destas posteriormente e socializando os prejuízos ocorridos; e pelo maior 

                                                           
13

 A senhoriagem era crucial para a situação brasileira naquele período. Sua expansão acarretava numa 

perda de poder aquisitivo da moeda, em virtude do crescimento da inflação, caracterizado como um 

Imposto Inflacionário. Assim sendo, o controle inflacionário do período implicou na redução da 

senhoriagem. 



32 
 

impacto da política monetária, dado o grande peso do seu custo financeiro. Assim, a 

representatividade das necessidades de financiamento do governo central tiveram grande 

impacto na NFSP, deteriorando ainda mais o déficit nominal do país, como demonstra a 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Necessidades de Financiamento do Setor Público – Conceito Nominal em 

% do PIB 

 

3.2.1 JUROS 

 

 O período de 1995 a 1998, além de ter gerado déficits no seu resultado primário, 

teve baixos saldos superavitários. A partir de 1998, mesmo com resultados primários 

mais favoráveis, a situação fiscal brasileira sofria o impacto dos juros advindos de dívidas 

passadas, pressionando ainda mais as necessidades de financiamento do setor público 

que, consequentemente, aumentavam a dívida do país.  

 Esse movimento foi complementado pelos aumentos sucessivos da taxa de juros 

interna após o plano de estabilização. Sob o regime de câmbio administrado pós-Plano 

Real, Giambiagi (2002) atribui a pressão da taxa de juros ao risco de empréstimos a um 

país com uma situação fiscal que se deteriorava cada vez mais e ainda pela necessidade 

Composição 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

NFSP 26,97 6,66  5,33  5,57  7,21  8,80   4,10  4,87  9,55   

Governo Federal e Banco Central 10,15 2,18  2,33  2,40  4,91  6,06   2,87  3,38  5,81   

Estados e Municípios 12,08 3,27  2,46  2,76  1,83  2,80   1,91  1,84  3,45   

Empresas estatais 4,74   1,21  0,55  0,41  0,47  (0,06)  (0,68) (0,35) 0,28   

Déficit Primário (5,21)  (0,25) 0,08  0,87  (0,01) (2,85)  (3,17) (3,18) (3,19)  

Governo Federal e Banco Central (3,26)  (0,47) (0,33) 0,25  (0,50) (2,08)  (1,70) (1,67) (2,14)  

Estados e Municípios (0,76)  0,16  0,50  0,67  0,17  (0,19)  (0,50) (0,80) (0,72)  

Empresas estatais (1,19)  0,06  (0,07) (0,06) 0,32  (0,58)  (0,98) (0,72) (0,34)  

Juros Nominais 32,18 6,91  5,25  4,70  7,22  11,65 7,27  8,05  12,74 

Governo Federal e Banco Central 13,41 2,65  2,66  2,15  5,41  8,14   4,57  5,05  7,95   

Estados e Municípios 12,84 3,11  1,96  2,09  1,66  2,99   2,41  2,64  4,17   

Empresas estatais 5,93   1,15  0,62  0,47  0,15  0,52   0,30  0,37  0,62   

Fonte: Banco Central do Brasil

(-) = superávit
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de se atrair capital estrangeiro para possibilitar o financiamento dos sucessivos déficits 

em conta corrente.  

Com uma política monetária utilizada como principal instrumento de defesa 

inflacionária, as taxas de juros atingiram patamares elevados em resposta aos choques 

externos ocorridos durante este período. Dessa forma, os juros eram administrados a fim 

de sustentar a política cambial vigente, além de possibilitarem o ingresso de capital 

estrangeiro no país, pressionando a dívida pública.  

A Figura 2 apresenta a taxa de juros real Selic, deflacionada pelo IPCA, que 

atingiu a média de 20,4% durante os anos de 1995-1998. Nos anos seguintes, esta média 

caiu para 14,4% de taxa real, chegando a 12,2% em 2002. Para Giambiagi (2002), esta 

trajetória da taxa de juros, juntamente com os efeitos de desvalorização cambial, justifica 

o peso das despesas com juros no PIB do período analisado, que chegou a 7,1% e que 

contribuiu para o elevado déficit nominal de 1995 a 2002.  

 

Figura 2 - Taxa de Juros Real – Selic (em %) – Deflator: IPCA 

 

 Fonte: Banco Central do Brasil 

3.2.2 RESULTADO PRIMÁRIO 

 

Outro fator que explicou o aumento da dívida pública foi a piora no saldo 

primário durantes os anos de 1995 a 1998. Quanto mais o resultado primário fosse 

deficitário, mais as NFSP impactariam a DLSP – pois já eram impulsionadas pelos juros. 
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Verifica-se que, mesmo com um resultado deficitário registrado no primeiro 

mandato de FHC de 0,19% do PIB, houve uma reversão deste quadro fiscal partir do 

segundo mandato. A partir de 1999 até 2002 houve uma recuperação do saldo primário 

do setor público total chegando a atingir um superávit primário de 3,49% do PIB de 

acordo com a média do período, apresentada na Tabela 2. Além disso, as medidas de 

ajuste implementadas a partir de 1999 contribuíram para que o superávit primário 

voltasse a ser robusto.  

 

Tabela 2 - Resultado Primário do Setor Público (médias de períodos em % do PIB) 

 

 

 A Tabela 3 apresenta a decomposição do resultado primário do governo central a 

partir de 1994, incluindo os detalhes de valores de receita. Nota-se uma tendência de 

aumento de receita bruta, de 18,9% do PIB em 1994 para 24% do PIB em 2002, 

acompanhada pelo aumento das despesas totais (despesas não-financeiras, incluindo 

transferências aos estados e municípios e déficit primário do Banco Central), de 13,9% 

do PIB em 1994 para 17,6% do PIB em 2002.  

O crescimento destas duas contas esteve ligado a dois principais fatores: o 

crescimento da carga tributária durante todo o período e a dificuldade do governo em 

estabelecer um corte nos gastos. A expansão do gasto público federal foi dada em todos 

os grandes agregados, ou seja, as despesas com pessoal, bem como os benefícios do INSS 

e as “outras despesas”, excluindo as transferências a estados e municípios, com pessoal e 

benefícios previdenciários, aumentaram sua representatividade no PIB.  

1991-1994 1995-1998 1999-2002

Governo Central 1,55 0,28 2,09

Estados e Municípios 0,71 (0,40)    0,59

Empresas Estatais 0,67 (0,07)    0,81

Total 2,93 (0,19)    3,49

Fonte: Banco Central

(-) = déficit

Componentes
Períodos
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Tabela 3 - Resultado Primário do Governo Federal e Banco Central (em % do PIB) 

 

Os resultados dos estados e municípios também tiveram influência sobre as contas 

do governo. Muitas das reformas ocorridas tiveram foco na situação alarmante destas 

esferas nacionais, provocando sérios impactos fiscais, fazendo-se necessária uma análise 

particular de suas contas. 

  A desagregação dos saldos primários dos estados e municípios foi feita a partir de 

1998, como mostra a Tabela 4. A partir de 1998, os dados apresentados mostram um 

progressivo aumento do superávit das esferas subnacionais, chegando a representarem 

0,71% do PIB em 2002. Segundo Giambiagi (2002), este fato está relacionado a três 

principais motivos: 1) a melhora das ações federais sobre unidades subnacionais em 

relação à situação fiscal; 2) a atuação do estado e sua institucionalidade; e 3) a mudança 

de atitude dessas esferas de governo. 

 

Discriminação 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Receita Total 18,92  18,31   17,48  18,40  20,12  21,88  21,77  22,98  24,12  

Tesouro 13,91  13,27   12,27  13,32  15,07  16,79  16,64  17,71  18,67  

INSS 5,01    5,04     5,22    5,08    5,06    5,09    5,13    5,27    5,45    

Transferências a estados e 

municípios
(2,55)   (2,83)    (2,74)   (2,77)   (2,98)   (3,62)   (3,71)   (3,88)   (4,16)   

Receita Líquida 16,37  15,48   14,75  15,63  17,15  18,26  18,06  19,10  19,96  

Despesas não-financeiras (13,95) (14,82)  (14,54) (15,44) (16,54) (16,09) (16,07) (17,15) (17,66) 

Pessoal (5,14)   (5,61)    (5,25)   (4,76)   (5,02)   (5,11)   (5,12)   (5,42)   (5,45)   

Benefícios previdenciários (4,85)   (5,04)    (5,30)   (5,40)   (5,84)   (6,07)   (6,05)   (6,36)   (6,74)   

Custeio e Capital (3,96)   (4,17)    (3,99)   (5,28)   (5,68)   (4,91)   (4,90)   (5,37)   (5,47)   

Déficit primário Banco Central -      -      -      -      0,02    0,08    0,04    0,05    0,05    

Discrepância Estatística 0,83    (0,15)    0,17    (0,52)   (0,04)   0,26    (0,07)   (0,04)   -      

Superávit Primário¹ 3,25    0,51     0,37    (0,32)   0,55    2,35    1,88    1,86    2,25    

Governo Federal e Banco Central¹ 3,09    0,51     0,45    -      1,34    3,33    2,80    2,95    3,54    

INSS¹² 0,16    -      (0,08)   (0,32)   (0,78)   (0,98)   (0,92)   (1,09)   (1,29)   

Fonte: Banco Central

¹(-) = déficit

²Arrecadação líquida INSS - benefícios previdenciários
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Tabela 4 - Resultado Primário dos Estados e Municípios - em % do PIB 

 

 

 De acordo com o primeiro vetor, notou-se que durante todo o primeiro governo de 

FHC houve um amadurecimento das ações relacionadas ao controle fiscal dos estados e 

municípios. Estas ações foram iniciadas em 1995, em tentativas de renegociação da 

dívida mobiliária de maiores estados devedores, que desencadeou uma série de 

renegociações assinadas após o projeto virar lei
14

. Como o sistema financeiro corria risco 

de entrar em colapso, dada a possível inadimplência de alguns estados para com a União, 

o governo federal tornou-se um instrumento ativo na reforma fiscal. As dívidas pendentes 

foram solucionadas através de negociações políticas que resultaram em uma 

federalização destas realizada via pagamentos mensais
15

 a juros reais a 6% a.a. para a 

maioria dos casos, estabelecidas em um teto de 13% de receita por um período de 30 

anos.  

 Essa renegociação das dívidas dos estados obrigou-os a implantar um ajuste, pois, 

caso os pagamentos destas dívidas não fossem honrados, as transferências de fundos de 

participação a eles repassados poderiam ser bloqueadas e, em casos mais graves, o 

governo poderia se apropriar de parte do ICMS recolhido pelos estados. Isso implantou 

um forte ajuste fiscal, ao longo do tempo depois que os contratos foram assinados, e isso 

possibilitou o surgimento de superávits primários através dos quais poderiam ser pagas as 

parcelas das dívidas contraídas. 

 De acordo com segundo vetor e o ambiente institucional do período, é importante 

ressaltar a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), implantada no ano de 

2000. Esta estabeleceu tetos para despesas com pessoal (para o poder executivo e demais 

                                                           
14

 A Lei 9.496/97 estabelecia critérios de consolidação, assunção e refinanciamento da dívida mobiliária 

(entre outras) de responsabilidade dos estados com a União. 
15

 Giambiagi e Além (2010) cita que esta renegociação foi feita como uma tabela “Price” de amortização da 

dívida, onde as prestações são constantes em termos reais.  

Ano 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Estados n.d n.d n.d n.d -0,37 0,24 0,39 0,55 0,57

Municípios n.d n.d n.d n.d 0,20 0,05 0,12 0,25 0,14

Total 0 0 0 0 -0,17 0,29 0,51 0,8 0,71

Fonte: Banco Central do Brasil

(-) = Déficit
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poderes), fixou os limites para as ações das autoridades, impôs transparência para a 

contabilidade pública e proibiu refinanciamentos por parte do governo federal de dívidas 

de unidades subnacionais.  

 A LRF, juntamente com o ajuste fiscal iniciados no país ainda em 1999, obrigou 

os estados a ajustarem suas contas. Esse reajuste desencadeou uma série de benefícios aos 

estados, que tiveram impactos sobre o resultado primário, como visto na Tabela 5. Além 

do ajuste fiscal, o aumento da receita com ICMS, verificada após 1998, também 

beneficiaram os esforços dos estados. Ainda, houve aumento de transferências a estados e 

municípios de 3% para 3,7% do PIB entre 1998 e 2000
16

. Dessa forma, a soma desses 

dois efeitos possibilitou um salto na receita dos estados e municípios, melhorando seu 

desempenho fiscal. 

 Esta mudança na atitude das esferas subnacionais teve impacto para a população. 

A frequente preocupação com a questão fiscal, apesar de ter promovido um choque social 

com o início da austeridade fiscal, foi tornando-se parte do dia-a-dia e passando a ser 

mais valorizada. 

 Do mesmo modo, a partir de 1999 as empresas federais, estaduais e municipais 

também sofreram impactos com a mudança de regime. Como demonstram os dados 

desagregados destas empresas na Tabela 5, as empresas federais foram beneficiadas pelo 

aumento do preço internacional do petróleo em 1999 e pelo repasse aos preços 

domésticos do bom momento internacional. Além destes fenômenos, os bons resultados 

alcançados após 1999 são reflexo das privatizações de empresas deficitárias do governo 

FHC e da melhora operacional daquelas que continuaram sob controle estadual. O 

conjunto destes fatores teve impactos positivos sobre estas empresas, explicando a 

geração de superávits primários consecutivos a partir de 1999. 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Isso só foi possibilitado através da aprovação da Lei Kandir, que foi um instrumento negociado entre 

estados e o governo federal antes de ocorrer a desvalorização de 1999 a fim de evitar perdas financeiras 

provenientes de exportações pela exoneração do ICMS estadual incidente.  



38 
 

Tabela 5 - Resultado Primário das Empresas Estatais (em % do PIB) 

 

 

  Já a melhora de resultado das empresas estatais estaduais e municipais é 

consequência do ajuste fiscal dos estados e municípios, via suas mudanças 

comportamentais e institucionais. Além disso, as privatizações que ocorreram durante o 

governo FHC possibilitaram o desaparecimento de empresas deficitárias das contas do 

governo e seus entes federativos, retirando uma fonte de pressão que existia sobre o gasto 

público bem como uma melhora na gestão destas companhias, tendo impactos positivos 

sobre as contas das empresas estatais e dos governos estaduais. Ainda, estas 

possibilitaram a privatização da maioria dos bancos estaduais, impossibilitando 

refinanciamentos que aumentariam a dívida dos estados com a União. 

3.2.2.1 RECEITAS E GASTOS 

 

 Com relação à arrecadação tributária do governo, houve uma tendência de 

aumento durante todo o período. Este teve como destaque a elevada arrecadação 

temporária
17

, via CPFM – Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira –, 

que substituía o IPMF (Imposto sobre Movimentação Financeira) passando de uma 

alíquota de 0,20% para uma alíquota de 0,38%; e via Cofins (Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social), que teve sua alíquota aumentada de 2% para 3% e 

estendido seu campo de incidência para as instituições financeiras.  

O salto de receita visto a partir de 1998 esteve ligado a estas duas arrecadações 

primordiais do governo, porém todas as outras fontes aumentaram significativamente 

                                                           
17

 Arrecadações temporárias deveriam ser fontes de ajustamento que não se prologam por muito tempo. 

Entretanto, no Brasil, houve inúmeras medidas de caráter temporário, as quais Giambiagi (2002) chama de 

“once-and-for-all” (uma-vez-e-para-sempre). 

Período 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Empresas Estatais 1,63 0,41 0,28 0,27 (0,23) 0,59 0,85 0,44 0,10

Empresas Estaduais n.d -0,46 -0,19 -0,18 -0,06 0,01 0,12 0,27 0,23

Empresas Municipais n.d -0,02 -0,01 -0,02 -0,03 -0,02 0,00 0,01 0,00

Fonte: Até 1997 - Dados Giambiagi (2002); De 1998 a 2002 - Dados Banco Central do Brasil
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entre 1994 e 2002. No entanto, alguns tributos diminuíram sua representatividade, o que 

foi o caso do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), por conta do desinteresse do 

governo federal em um imposto do qual mais da metade do que era arrecadado não ficava 

com ele. Esse aumento tributário ajudou no desempenho do resultado primário que, a 

partir de 1999, teve melhoras nos seus saldos. 

A elevação da carga tributária entre os períodos pode ser vista na Tabela 6, onde 

nota-se um aumento dela de 0,27% do PIB entre 1991-1994, conforme a média do 

período, para 1,29% do PIB em 1999-2002 no caso do IPMF/CPMF. Além disso, a 

Cofins teve uma variação de aproximadamente 67,7% do primeiro para o segundo 

mandato de FHC. 

 

Tabela 6 - Receita Federal – Médias dos Períodos (em % do PIB) 

 

  

A carga tributária chegou a representar 32,4% do PIB em 2002, como mostra a 

Tabela 7. Com relação a 1995, houve um crescimento de 25% na significância dos 

tributos para a receita do governo. Mesmo que as iniciativas temporárias tenham 

melhorado o resultado fiscal em relação ao que se verificaria caso estas não tivessem sido 

utilizadas, isto não foi suficiente para evitar um aumento da DLSP no período. 

 

 

 

Composição 1991-1994 1995-1998 1999-2002

Imposto de importação 0,43 0,65 0,79

IPI 2,26 1,95 1,69

Imposto de Renda 3,72 4,5 5,47

IPMF/CPMF 0,27 0,43 1,29

IOF 0,69 0,42 0,35

Cofins 1,46 2,23 3,74

PIS/Pasep 1,09 0,9 0,97

Outras receitas 1,93 2,10 2,20

Total 11,85 13,18 16,5

Fonte: GIAMBIAGI, 2002.
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Tabela 7 - Carga Tributária – em % do PIB 

 

  

 Além disso, outras fontes temporárias de receita tiveram grandes impactos a partir 

de 1994. Foi implantado o Fundo Social de Emergência (FSE), mecanismo pelo qual o 

governo federal retinha receita para ser posteriormente ser transferida aos estados e 

municípios, o que possibilitou um aumento da receita do governo central. Em 1996, o 

FSE deu lugar ao Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), com o mesmo mecanismo do 

FSE, que objetivava diminuir as vinculações de receita do governo federal, o qual foi 

extinto em 1999, dando lugar à Desvinculação de Receitas da União (DRU). Nas receitas 

temporárias, também se enquadram as provenientes de concessões, negociação de dívidas 

de empresas e eliminação de deduções tributáveis por pessoa jurídica que ocorreram 

gradualmente até 2002.  Em geral, estas receitas temporárias foram crescentes durante 

todo o período. A partir de então, elas foram sendo extintas ou substituídas por outros 

tipos de arrecadação, mas continuaram a ingressar recursos ao governo federal.  

De acordo com os gastos do período, nota-se uma rigidez nas taxas de 

crescimento de transferências aos estados e municípios, bem como nas despesas 

previdenciárias e nos gastos com pessoal. Estes são gastos relativamente inflexíveis, 

conforme Giambiagi (2002), ou seja, suas margens de manobras são praticamente nulas, 

possuindo uma tendência de aumento em todo o período. 

A dificuldade de corte nos gastos também esteve atrelada à grande arrecadação 

tributária, uma vez que alguns gastos eram estabelecidos conforme a receita do período. 

Com este aumento de receita, algumas despesas aumentavam na mesma proporção, 

resultando em sérios problemas fiscais para os anos posteriores. 

A Tabela 8 demonstra as taxas de crescimento real, ano a ano, do gasto, usando o 

deflator do PIB. É possível notar que em todos os períodos considerados, o gasto 

primário total cresceu em termos reais acima do crescimento da economia. 

 

Período 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Carga Tributária/PIB 27,9 26,0 26,4 26,5 27,4 28,4 30,4 31,9 32,4

Fonte: GIAMBIAGI et. Al, 2010
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Tabela 8 - Taxas de Crescimento Real do Gasto Primário do Governo Central (em 

%) 

 

 

A trajetória de despesas do INSS foi outro elemento crucial que contribuiu para a 

dinâmica do gasto público. Segundo Giambiagi (2002), ela decorreu de três elementos 

principais: (i) a indexação do índice de reajuste previdenciário; (ii) o crescimento 

diferenciado dos diversos benefícios existentes e suas correspondentes composições; e 

(iii) o contínuo aumento do número de beneficiários. 

 Com relação ao primeiro aspecto, está relacionado ao fato de o reajuste 

previdenciário ter, de certa forma, acompanhado o crescimento do salário mínimo no 

período. Giambiagi (2002) explica que, mesmo nos casos em que o salário básico possuiu 

um reajuste diferenciado, o índice foi ponderado pelo número total de benefícios 

multiplicado pelo piso. Para ele, o grande aumento se deu em 1995 quando os benefícios 

foram corrigidos por um índice de 43%, sendo que a inflação do ano tinha atingido 

apenas 22%. O grande problema estaria relacionado ao fato de o governo ter concedido 

reajustes que transcendiam a inflação dos 12 meses antecedentes, em um cenário em que 

a inflação estava caindo. 

 Como resultado, houve um crescente valor real dos benefícios entre os intervalos 

de reajustes. A Tabela 9 mostra o crescimento destes benefícios entre 1995 e 2001, 

apresentando seu aumento até 1998 e a contenção deste gasto a partir de1999 pelo 

aumento da inflação, de acordo com Giambiagi (2002). No entanto, esta tendência de 

aumento foi recuperada em 2000 e 2001, devido ao aumento do salário mínimo nestes 

dois anos. 

Composição 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Gasto Primário Total 9,4 2,1 0,8 8,0 7,8 -0,8 6,6 6,6 4,9

Transferências a Estados e Municípios -6,4 6,1 -0,3 8,5 9,6 12,7 8,7 4,8 10,3

Pessoal 19,7 4,1 -3,7 -8,8 6,8 -1,7 6,4 6,5 2,9

Benefícios do INSS 3,4 -0,8 8,3 5,9 8,8 1,1 5,8 5,1 5,7

Outras despesas 17,5 0,6 -1,4 32,5 6,4 -9,9 6 9,9 1,9

PIB 5,3 4,2 2,2 3,4 0 0,3 4,3 1,3 2,7

Fonte: Giambiagi (2007)

Deflator: deflator implícito do PIB
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Tabela 9 - Indexador Previdenciário (valor real médio) 

 

 

Ainda, nota-se um aumento da conta previdenciária nos anos seguintes ao Plano 

Real, como mostra a Tabela 10. Isso se justifica através do chamado “Efeito 

Composição”, onde o crescimento dos benefícios foi conduzido pelas aposentadorias por 

tempo de contribuição com valores superiores às demais, que chegaram a crescer 11,5% 

entre 1994 e 1998 contra 4,2% do total de benefícios deste período. Após a 

implementação da reforma previdenciária, houve uma redução da concessão de novas 

aposentadorias, resultando em uma queda na taxa de crescimento total de benefícios de 

4,2% até 1998, para 3,5% até 2000. 

 

Tabela 10 - Taxa de Crescimento da Quantidade de Benefícios – Valores Médios em 

% a.a. 

 

 

 Outro componente dos gastos do governo com pessoal que merece destaque é o 

crescimento deste com inativos, que compreendem ex-trabalhadores do governo federal e 

pensionistas. Isso se deu pelo envelhecimento da população junto com regras 

Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Índice Médio Real Anual 101,3 107,9 111,7 114,8 114,3 115,1 120,9

Fonte: GIAMBIAGI, 2002.

Benefício 1994-1998 1998-2000

Previdenciários 3,7 3,3

Aposentadorias 4,1 3,3

Idade 1,9 3,9

Tempo de Contribuição 11,5 2,4

Invalidez 1,0 3,1

Pensões 3,8 3,2

Outros -3,0 3,5

Assistenciais/Acidentários 7,3 4,6

Total 4,2 3,5

Fonte: GIAMBIAGI (2002)
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benevolentes de aposentadoria aos servidores públicos, que contribuíram para o boom de 

aposentadorias em idades particularmente precoces. 

 Os gastos com inativos foi resultado em maior parte dos militares, pois estes 

possuíam leis de aposentadoria generosas – como em casos de pensão para filhas 

solteiras, onde o benefício era concedido até o falecimento do beneficiário original
18

. 

Estas despesas chegaram a representar 45% das despesas com inativos militares, segundo 

Giambiagi (2002). A Tabela 11 demonstra a representatividade dos militares nos gastos 

com pessoal, bem como das demais categorias. Os militares inativos chegaram a 

representar 13,7% do gasto com pessoal em 1995, sendo pouco reduzido posteriormente. 

 

Tabela 11 - Composição do Gasto com Pessoal do Governo Central (em %) 

 

3.2.3 AJUSTES PATRIMONIAIS  

 

Após 1998, houve o surgimento de outra variável da DLSP que impactou 

severamente o seu cálculo e as estatísticas fiscais do governo. É o caso dos Ajustes 

Patrimoniais, que se tornam cruciais para a dinâmica do endividamento público por 

envolver fatores que poderiam alterar o valor da dívida pública. 

 Como visto na seção anterior, os Ajustes Patrimoniais se dão pelo somatório de 

reconhecimento de dívidas não registradas anteriormente, identificadas após não serem 

                                                           
18

 Muitos destas vantagens dos militares foram reduzidos por ajustes específicos, aprovados após 2000.  

Gasto com Pessoal 1995 2002

Civis 74,8 77,9

Ativos 43,6 49,1

Inativos 31,2 28,8

Militares 25,2 22,1

Ativos 11,5 8,7

Inativos 13,7 13,4

Total 100,0 100,0

Ativos 55,1 57,8

Inativos 44,9 42,2

Fonte: Giambiagi (2010)
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devidamente registradas nas estatísticas fiscais anteriores, também conhecida como 

“esqueletos”; junto aos impactos patrimoniais ocorridas pela valorização patrimonial de 

dívidas estabelecidas em moeda estrangeira – em casos resultantes de mudança na taxa de 

câmbio; e receitas de privatizações. O reconhecimento de dívidas pode resultar em um 

aumento da DLSP, ao contrário do caso das privatizações que diminui seu montante. Já 

os ajustes cambiais, suas oscilações podem aumentar ou diminuir o endividamento 

público conforme a política cambial vigente.  Em termos líquidos, os resultados destes 

três elementos afetam a dívida líquida, embora não haja impacto sobre as NFSP.  

 Estes efeitos foram reconhecidos a partir de 1996, quando o Banco Central iniciou 

uma decomposição dos fatores de variação da dívida líquida do setor público, sendo 

analisado aquilo que era de origem fiscal e aquilo que era de referidos ajustamentos. 

Segundo Giambiagi (2002), entre 1995 e dezembro de 2001, a soma do reconhecimento 

de dívidas antigas e de ajustes cambiais pressionava a dívida pública em mais de 17% do 

PIB
19

, mesmo havendo receitas de privatizações de cerca de 5% do PIB. De acordo com 

o autor, o impacto líquido destes ajustes, ao longo do período analisado, foi de 12% do 

PIB, principalmente entre os anos de 1998 a 2001, tornando-os um aspecto crucial para 

entender a evolução da dívida pública.  

 Para Giambiagi (2002), isto pode explicar o fato de que mesmo o Brasil tendo 

cumprido as regras fiscais do acordo com o FMI de final de 1998, até mesmo chegando a 

ultrapassá-las, a dívida pública continuou aumentando, principalmente após a pré-

desvalorização ocorrida em 1999
20

. A Figura 3 demonstra o peso dos ajustes patrimoniais 

na dívida líquida do setor público a partir de 1996
21

. Nota-se que houve uma duplicação 

destes ajustes a partir de 1998 e alcançando o patamar de 4,28% do PIB em 2000. Estes 

anos foram reconhecidos como os períodos de maior desvalorização cambial no país, 

devido ao ajuste fiscal iniciado em 1999, e tendo severos impactos sobre a dívida externa 

atrelada ao câmbio. Embora o objetivo inicial da política fiscal implantada no segundo 

governo de FHC tenha sido de estabilizar a dívida pública vigente, o que ocorreu na 

                                                           
19

Parte deste impacto está relacionado à desvalorização cambial de 1999-2002 sobre o peso da dívida 

indexada ao dólar, que representava cerca de 7% do PIB.   
20

 O câmbio pode aumentar a dívida externa e valorizar a dívida interna atrelada a ele. Este impacto foi 

notado principalmente nos anos de 1999 e 2001, onde mesmo havendo uma melhora no resultado primário 

em 1999, a relação entre dívida pública/PIB continua em crescimento.  
21

 Ano em que passaram a ser reconhecidos no cálculo da DLSP. 
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prática foi ao contrário: a desvalorização cambial fez com que a DLSP aumentasse nos 

anos seguintes. 

 

Figura 3 - Ajustes Patrimoniais – em % do PIB 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A junção destes fatos nos leva à conclusão de que no período anterior a 1998 não 

havia preocupações relacionadas com o controle das contas públicas, o que veio a surgir 

apenas depois de 1999 com a crise externa e o acordo com o FMI. Além disso, a partir de 

1999 o governo teve e respeitou as metas fiscais estabelecidas, seguindo-as conforme o 

que foi acordado não só com o FMI, mas com as necessidades verificadas na 

administração pública. 

 Este comportamento do governo, representou uma mudança de regime para a 

administração pública quando levado em consideração o histórico fiscal do país. A 

ameaça de um decreto de moratória da dívida obrigou a estabelecer uma mudança na 

postura fiscal e a corrigir o caminho que a dívida vinha traçando, gerando impactos 

positivos ao país que foram sendo colhidos aos poucos pelos anos posteriores a 1999. 
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4. ANÁLISE EMPÍRICA DA DÍVIDA PÚBLICA BRASILEIRA 

 

A análise da política fiscal com a ajuda de modelos econométricos tem sido 

objeto de diversos estudos na literatura econômica. Além de desvendarem as correlações 

entre os eventos, os modelos possibilitam entender a dinâmica existente por trás dos 

dados, viabilizando também prevenções de eventos futuros indesejados. No entanto, este 

exercício exige que seja feita a escolha de um modelo que permita uma interpretação 

interessante do ponto de vista econômico e que seja aplicável aos dados.  

Em meio a esta vasta gama de modelos de série temporais que são aplicadas aos 

mais variados casos, comumente se parte da hipótese que os parâmetros de determinado 

modelo são constantes ao longo do tempo. No entanto, quando uma série está sujeito a 

uma quebra estrutural, estes parâmetros podem não ser mais fixos, tornando necessária a 

identificação destas quebras estruturais na série em que se deseja modelar. 

O objetivo deste capítulo é apresentar modelos de série de tempo não-lineares, 

com destaque para o modelo de mudança de regime markoviano. Seus conceitos serão 

explicados brevemente, permitindo-nos focar no objeto de estudo do capítulo, o qual 

considera a análise da quebra de regime da política fiscal entre o primeiro e segundo 

governos de FHC e seus impactos nas variáveis que compõem a Dívida Líquida do Setor 

Público. 

4.1 METODOLOGIA  

 

A fim de comprovar estatisticamente a quebra estrutural identificada 

analiticamente entre os anos de 1998 e 1999 e seus impactos sobre a dívida pública 

brasileira, serão utilizados modelos que levam em consideração a possibilidade de ocorrer 

uma (ou mais) mudança de regime. Estes modelos possuem a capacidade de identificar 

possíveis quebras estruturais em séries de dados, embora tal procedimento nem sempre 

seja trivial.  

A partir dos resultados de um modelo com mudança de regime pode-se 

demonstrar em qual dos regimes – quando de fato houver uma quebra estrutural – uma 

variável explicativa foi mais significativa para responder a uma variação da variável 
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dependente, ou seja, o quanto uma variável que compõe a DLSP realmente contribuiu 

para sua variação.  Dessa forma, será possível comprovar quais das variáveis analisadas 

possuem maior influência antes e depois de uma quebra estrutural, bem como seus 

impactos.  

4.1.1 MODELOS COM MUDANÇA DE REGIME 

 

Quando uma série está sujeita a uma quebra estrutural, os parâmetros relacionados 

a ela violam a hipótese de estacionaridade em suas premissas, ou seja, variam no tempo. 

Assim, torna-se necessário o reconhecimento dos períodos que ocorrem essas mudanças 

nos parâmetros, identificando-os como   possíveis quebras estruturais da série, resultando 

em um modelo que minimiza os erros da estimação. 

O primeiro a propor um procedimento para análises deste gênero foi Chow 

(1960). O seu teste consiste em dividir a amostra em duas partes, estimar os parâmetros 

de cada um dos períodos, e testar a igualdade dos resíduos destes dois conjuntos através 

de um teste F. Se após esta análise for verificada a existência de diferenças significativas 

entre elas, seria possível determinar a possibilidade de uma quebra estrutural. No entanto, 

a escolha dos períodos deverá ser feita pelo pesquisador, demonstrando-se assim uma 

limitação do teste de Chow, visto que necessita-se de um conhecimento a priori dos 

momentos de quebra de regime.  

Como nem sempre tal informação está disponível, surge a opção de modelar 

séries que tratam o ponto de mudança como desconhecido. Este foi o trabalho de 

Goldfeld e Quant (1973) que analisaram a possibilidade de existirem múltiplas quebras 

estruturais, sem nenhum conhecimento prévio delas e sendo o momento de mudança 

determinado endogenamente. Assim, aparecem os modelos de regime markoviano, 

determinando que uma variável evolui segundo uma Cadeia de Markov. 

4.1.2 MUDANÇA DE REGIME MARKOVIANO E CADEIA DE MARKOV 

 

Hamilton (1989) foi o percursor de trabalhos com aplicações empíricas de regime 

markoviano. Seu trabalho consiste em utilizar um modelo autoregressivo com parâmetros 
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submetidos a uma mudança de regime que, com uso de um algoritmo de otimização 

numérica, identifica de maneira endógena os momentos de mudanças dos parâmetros 

através das cadeias de Markov. A grande flexibilidade desse modelo e sua capacidade de 

descrever mudanças de regime na modelagem econômica foi o que contribuiu 

enormemente para a sua popularidade, permitindo gerar previsões acerca de possíveis 

mudanças de regime. 

Seja o seguinte processo dado por: 

 

𝑦𝑡 = 𝜇𝑆𝑡 + 𝜖𝑡,   (6) 

 

onde 𝑆𝑡 = 1…𝑘 e 𝜖𝑡 segue uma distribuição normal com média igual a zero e variância 

dada por 𝜎𝑆𝑡
2 . Este é um caso simples de um modelo com mudança de regime. Nota-se 

que o intercepto da Equação 6 é capaz de sofrer mudanças em seu estado, de acordo com 

a variável indicativa 𝑆𝑡. Ou seja, se houver k estados haverá k valores para 𝜇 e 𝜎2. Caso o 

modelo apresente apenas um estado, de modo que 𝑆𝑡 = 1, a Equação 6 seria representado 

pela forma 𝑦𝑡 = 𝜇1 + 𝜖𝑡, e poderia ser tratado como um modelo de regressão linear 

simples e suas condições gerais. 

 Assumindo que o modelo possui 2 estados (k = 2), ele poderia ser representado 

por: 

𝑦𝑡 = 𝜇1 + 𝜖𝑡, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 1 

𝑦𝑡 = 𝜇2 + 𝜖𝑡, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 2, 

 

onde, 

 

𝜖𝑡 ~ (0, 𝜎1
2), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 1 

𝜖𝑡 ~ (0, 𝜎2
2), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 2. 

 

Dessa forma, temos implícitos dois diferentes processos para a variável 

dependente yt. Assim, quando nos encontramos no estado 1, a variável dependente será 

μ1 e sua variância será σ1
2, da mesma forma que quando estivermos no estado 2 a variável 

dependente será μ2 e sua variância σ2
2.  
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 A diferença de variância entre os dois estados representa a incerteza relacionada à 

capacidade de previsão do modelo em cada um deles, conforme Perlin (2015). Observa-

se que a identificação do estado em que se encontra a série não é pré-determinado, para 

isso, a variável St é considerada como um simples indexador destes estados, podendo ser 

interpretada analisando os valores de seus parâmetros.  

 Caso seja assumida uma transição determinística de estados, dado que o estado 1 

é verdadeiro para o período t, por exemplo, isso simplificaria o modelo. Como cada 

estado torna-se observável, podemos tratar o modelo anterior como uma regressão com 

variáveis dummy. Assim, poderíamos representa-lo na forma yt = Dt(μ1 + ϵ1,t) + (1 −

Dt)(μ2 + ϵ1,t), onde Dt é uma variável dummy assumindo o valor de 1 se zt > 0 e 0 caso 

contrário. 

Porém, para o modelo de Markov-switching, a transição entre os estados se dá de 

maneira estocática, e não determinística. Nunca haverá a certeza de que a mudança de 

estado ocorrerá ou não, e este é o trabalho por trás do modelo: reconhecer esta mudança. 

Para isso, este modelo utiliza as chamadas Cadeias de Markov. Uma Cadeia de Markov é 

identificada como um processo estocático com propriedade markoviana. Segundo estas, 

supõe-se que uma variável possa assumir um número infinito de estados em cada instante 

do tempo, podendo este mudar de acordo com o mesmo. A mudança de um estado para o 

outro pode ser predito por meio de probabilidades, de acordo com o conhecimento do 

estado anterior. Este processo de mudança é denominado uma Cadeia de Markov.  

 

𝑃(𝑠𝑡 = 𝑗 𝑠𝑡−1⁄ = 𝑖, 𝑠𝑡−2 = 𝑖,… , 𝑠𝑡−3 = 𝑖) = 𝑃(𝑠𝑡 = 𝑗 𝑠𝑡−1⁄ = 𝑖) = 𝑝𝑖𝑗  (7) 

 

A Equação 7 apresenta a probabilidade de estarmos no estado j em t, sendo que 

estávamos no estado i no tempo passado (t-1). Ou seja, a chance de estar no instante t no 

estado j depende somente do estado nos instantes anteriores. Esta propriedade chama-se 

propriedade markoviana. Ela pode ser representada através de uma matriz de transição P, 

n x n, que é capaz de reunir em um passo todas as probabilidades de mudança de um 

estado para o outro, representada através da seguinte matriz: 

 



50 
 

P=[

𝑝11 … 𝑝1𝑘
⋮ ⋱ ⋮
𝑝𝑘1 … 𝑝𝑘𝑘

],       (8) 

 

 

sendo exposta a seguinte restrição: 

 

∑ 𝑃𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1, ∀ 𝑖 = 1,… , 𝑛      (9)   

 

A matriz P precisa atender a restrição acima para ser denominada uma matriz 

estocática, ou seja, uma matriz com as probabilidades de mover-se de um estado para 

outros em um determinado período. Caso a probabilidade fosse de mover-se em dois 

passos, seria P2, em três seria P3, etc, podendo ser demonstrado da seguinte forma: 

 

Pr( 𝑥𝑡+2 = 𝑒𝑗|𝑥𝑡 = 𝑒𝑖) =  ∑ 𝑃𝑟
𝑛

ℎ=1
(𝑥𝑡+2 = 𝑒𝑗|𝑥𝑡+1 = 𝑒ℎ) Pr(𝑥𝑡+1 = 𝑒ℎ|𝑥𝑡 = 𝑒𝑖)

=∑ 𝑃𝑖ℎ
𝑛

ℎ=1
𝑃ℎ𝑗 = 𝑃𝑖𝑗

(2)
        (10) 

 

onde 𝑃𝑖𝑗
(2)

 é o i,j-ésimo elemento de 𝑃2. Dessa forma, podemos definir que a 

probabilidade de movimento de um estado para o outro em k passos seria, 

 

Pr(𝑥𝑡+𝑘 = 𝑒𝑗|𝑥𝑡 = 𝑒𝑖) = 𝑃𝑖𝑗
(𝑘)
    (11) 

  

Este é um dos pontos centrais da estrutura de um modelo de markov-switching, 

representando mudanças de estados de forma estocática. Normalmente, estas 

probabilidades de transição são consideradas constantes, mas também é possível permitir 

que elas variem ao longo do tempo. 
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4.1.3 ESTIMAÇÃO POR MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA 

 

Comumente nas aplicações do modelo markoviano com mudança de regime 

utiliza-se, para a estimação dos parâmetros das regressões, o método da máxima 

verossimilhança. Por ser um modelo ajustável, ele pode ser aplicado a inúmeros outros 

modelos. Os estimadores resultantes desse método possuem propriedades estatísticas que 

apresentam a menor variância que outros métodos: em geral são consistentes, 

assintoticamente normais e eficientes.  

O método de estimação por máxima verossimilhança consiste em encontrar o 

vetor que maximiza a função de densidade conjunta de um vetor de observações ỹt =

 [y1y2…yt ], dado um vetor de parâmetros k-dimensional θ, isto é, f(ỹt|θ). Como não 

temos conhecimento de θ, a função é reescrita como uma função de máxima 

verossimilhança, L(θ|ỹt). Dessa forma, encontramos o vetor θ̂ que maximiza esta função 

ou, mais comumente, o logaritmo desta função de forma que: 

 

ln 𝐿(θ|�̃�𝑡) =  ∑ ln𝑓(�̃�𝑡|θ) 
𝑁

𝑡=1
     (12) 

 

Para um caso mais específico de aplicação do modelo markoviano com mudança 

de regime, consideremos a seguinte situação com possibilidade de dois regimes: 

 

𝑦𝑡 = 𝜇𝑆𝑡 + 𝜖𝑡     (13) 

𝜖𝑡~ 𝑁(0, 𝜎𝑆𝑡
2 ) 

𝑆𝑡 = 1,2 

  

Seguindo a função de densidade de probabilidade gaussiana (normal), o logaritmo 

de um modelo de máxima verossimilhança é representado por: 

 



52 
 

ln 𝐿 =  ∑ 𝑙𝑛
𝑇

𝑡=1

(

 
 1

√2𝜋𝜎𝑆𝑡
2

𝑒𝑥𝑝 (−
𝑦𝑡 − 𝜇𝑆𝑡
2𝜎𝑆𝑡

2 )

)

 
 
     (14) 

 

 Caso os estados fossem conhecidos a priori, a estimação da máxima 

verossimilhança tornar-se-ia algo simples: bastaria maximizar a equação 14 como uma 

função dos parâmetros 𝜇1, 𝜇2, 𝜎1
2 𝑒 𝜎2

2, pois os valores de 𝑆𝑡 já estariam disponíveis. 

Como no modelo de markov switching os estados são desconhecidos, a estimação da 

máxima verossimilhança sofre algumas modificações em sua denotação. 

 Considerando f(yt|St = j, θ) como uma função de máxima verossimilhança para o 

estado condicional j, dado um conjunto de parâmetros θ. A função de máxima 

verossimilhança completa do modelo é dada por: 

 

ln 𝐿 =  ∑ 𝑙𝑛
𝑇

𝑡=1
∑ (

2

𝑗=1
𝑓(𝑦𝑡|𝑆𝑡 = 𝑗, 𝜃)Pr (𝑆𝑡 = 𝑗))   (15)  

 

 A nova função da máxima verossimilhança passa a ser ponderada pela função de 

verossimilhança em cada estado. Seus pesos são atribuídos de acordo com a 

probabilidade de cada estado e, dessa forma, a estimação do modelo é obtida encontrando 

o conjunto de parâmetros que maximiza a equação anterior.  

 Um ponto importante a ser ressaltado na estimativa do modelo de mudança de 

regime, é que os parâmetros na matriz de transição P não possuem variação livre. Uma 

vez que eles são probabilidades, os seus valores têm de estar entre 0 e 1 e precisa somar 1 

em cada coluna, ou seja, para cada período t. Quando o modelo é capaz de satisfazer 

todas estas propriedades exigidas para modelos com mudança de regime markoviano, é 

possível estabelecer diversas estimações para seus parâmetros e determinar se houve ou 

não uma mudança de estado. 
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4.2 DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

Os dados utilizados neste trabalho foram retirados do acervo de Séries Temporais 

do Banco Central do Brasil
22

, disponíveis ao público em geral. As séries dos Juros da 

dívida e o Resultado Primário correspondem aos dados mensais (fluxo mensal corrente) 

nominais e consolidados do setor público para o período de 1995 a 2002, que engloba os 

dois períodos de governo de FHC. Optou-se pela utilização de dados mensais correntes 

por estes apresentarem-se mais sensíveis às mudanças ocorridas no período, podendo 

demonstrar da melhor forma possível a mudança de regime. Os ajustes patrimoniais 

foram calculados pelo autor conforme instruções do BACEN
23

, e a DLSP foi calculada 

conforme a metodologia descrita no Capítulo 3.  

Com a finalidade de avaliar as mudanças reais ocorridas nas variáveis, os dados 

foram deflacionados pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) também 

retirados do acervo de Séries Temporais do Banco Central do Brasil. Dessa forma, isso 

possibilitará uma análise dos dados reais. 

 

Figura 4 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 1995-2002 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

                                                           
22

 http://www4.bcb.gov.br/pec/series/port/aviso.asp  
23

 Artigo do BACEN sobre as informações dos Ajustes patrimoniais. 

http://www4.bcb.gov.br/pec/series/port/aviso.asp
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Para a aplicação do modelo markoviano de mudança de regime, optou-se por 

trabalhar com a variação mensal das variáveis, sendo a variável dependente a DLSP e as 

independentes os juros, resultado primário e os ajustes patrimoniais. Abaixo, seguem as 

séries de dados utilizados:  

 

Figura 5 - Gráfico da variação da DLSP 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Figura 6 - Gráfico da variação dos Juros Reais 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 
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Figura 7 - Gráfico da variação do Resultado Primário 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Figura 8 - Gráfico da variação dos Ajustes Patrimoniais 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Observando as séries, identifica-se a presença de outliers nas variáveis. Eles 

podem ser observados no gráfico da série dos Juros, que identifica como outlier o dado 

de maio 2000; na série do Resultado Primário, com o alto Déficit Primário gerado em 

setembro de 1996; e em março de 1999 para a série dos Ajustes Patrimoniais. 
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Como esses valores podem comprometer o poder de explicação dos parâmetros 

estimados, optou-se por retirar os períodos que apresentaram variação percentual maior 

que três vezes o desvio padrão de cada uma das séries. Assim sendo, os dados 

identificados acima não estão incluídos na estimação dos resultados. 

4.3 RESULTADOS 

 

Com os dados apresentados na seção anterior, utilizou-se o software Matlab para 

calcular o modelo de mudança de regime markoviano tendo como variável dependente a 

DLSP e as demais como independentes. O modelo foi estimado conforme um modelo de 

regime markoviarno estocástico, através de uma única equação. A Figura 9 demonstra o 

gráfico gerado para a variável explicada.  

 

Figura 9 - Gráfico da variável explicada 

 

 

A Figura 10 mostra as probabilidades suavizadas de ocorrência de cada estado. É 

possível notar que entre a observação 47 e 50, a série apresenta uma variação expressiva 

ao se comparar com o restante, podendo caracterizar uma possível quebra de estrutura na 

composição da DSLP. Estes dados são representados pelos meses de novembro de 1998 a 

fevereiro de 1999, período que coincide com a mudança fiscal proposta pelo governo 

FHC para os anos seguintes. Assim sendo, fica evidente a mudança de regime ocorrida 

neste período. 
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Figura 10 - Probabilidades de estados suavizadas 

  

 

Observando a Tabela 12, identificamos que o modelo resultante para o segundo 

estágio apresentou maior variância ao se comparar com o primeiro. Essas variâncias 

representam a incerteza relacionada com o poder de predição da regressão. Apesar disso, 

o p-valor para ambos os estados apresentou-se significativo.  

 

Tabela 12 - Variância do modelo de acordo com cada estado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para analisar os impactos da mudança de regime nas variáveis que compõem a 

dívida pública, a Tabela 13 mostra o resultado final dos parâmetros estimados. A variável 

independente 1, corresponde ao intercepto da estimação. Conforme o p-valor obtido em 

cada estado, esta variável não possui significância para o modelo. 

A variável independente 2 diz respeito a série dos Juros Reais da DLSP. 

Conforme o p-valor obtido em cada estado, esta variável é significativa para o modelo, 

sendo maior durante o primeiro período. Para o Estado 1, a estimativa do parâmetro dos 

juros assumiu um valor de 0,95, demonstrando que de 1995 até 1998, antes da troca de 

regime, a dinâmica da dívida pública foi fortemente explicada por esta variável. No 

Variância Desvio Padrão p-valor

Estado 1 0.023055 0.0055 (0.00)

Estado 2 0.956518 0.2809 (0.00)
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entanto, mesmo após a quebra de regime de 1999, os juros continuaram tendo uma forte 

relação com a DLSP, com um coeficiente estimado de 0,19. 

Já para a variável do Resultado Primário, representada na Figura 13 pela variável 

independente 3, o resultado mostra que houve pouca relação entre esta variável e a DLSP 

durante o primeiro e o segundo regime. Em ambos os períodos, o p-valor assumiu valores 

altos, mostrando que a variável não é significativa.  

O mesmo aconteceu para a variável independente 4, representada pelos Ajustes 

Primários. Em ambos os regimes, a série não parece ter significância no modelo por 

possuir p-valores altos para ambos os estados.   

 

Tabela 13 - Resultado Final dos Parâmetros Estimados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Com os resultados obtidos, nota-se que o principal determinante da dinâmica da 

Dívida Líquida do Setor Público durante os anos de 1995 a 2002 foi a variável dos Juros 

Reais. As demais não possuíram significância para o modelo. 

 Conclui-se que o caminho seguido pela DLSP pós-Plano Real esteve articulado 

principalmente por fatores financeiros, relacionados à política macroeconômica do 

período. Assim sendo, as taxas de juros altas eram atreladas aos riscos da alta volatilidade 

de capital internacional dada durante os anos pós-Plano Real. 

 De certa forma, a política econômica do período subordinou a economia nacional 

à dependência dos fluxos de capitais, capaz de financiarem o endividamento contraído 

após a deterioração do resultado primário. Quanto maior fosse a necessidade de capitais 

externos no país, mais as autoridades levariam em conta este fator na determinação das 

Variável Independente 1 

Intercepto

Variável Independente 2 

Juros Reais

Variável Independente 3 

Resultado Primário

Variável Independente 4 

Ajustes Patrimoniais

Valor: 0.0261 Valor: 0.9530 Valor: 0.0003 Valor: -0.0043

p-valor: 0.25 p-valor: 0.00 p-valor: 0.94 p-valor: 0.26

Desvio Padrão: 0.0226 Desvio Padrão: 0.0069 Desvio Padrão: 0.0040 Desvio Padrão: 0.0038 

Valor: 0.2791 Valor: 0.1978 Valor: -0.1048 Valor: 0.0295

p-valor: 0.13 p-valor: 0.05 p-valor: 0.30 p-valor: 0.66

Desvio Padrão: 0.1824 Desvio Padrão: 0.0976 Desvio Padrão: 0.0998 Desvio Padrão: 0.0674 

Estado 1

Estado 2
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taxas de juros, mantendo o intuito de atrair e reter os capitais tanto domésticos24 quanto 

externos. Tendo em vista esta dinâmica, o elevado patamar dos juros gerou impactos 

profundos na DLSP, pois estes afetam o montante das NFSP.  

 Após a mudança de regime de 1999, o câmbio flutuante foi capaz de responder 

aos choques externos antes defendidos pela taxa de juros. Além disso, acreditava-se que 

com a melhora nas contas públicas, através da geração de superávits primários, haveria 

uma queda dos juros sobre a dívida. No entanto, os juros continuaram mantendo o nível 

da DLSP elevado, pois se relacionavam às dívidas passadas, influenciando no seu 

montante.  

 Assim, nota-se que a resistência de queda da DLSP durante o período esteve 

fortemente relacionado com o lado financeiro da dívida. Conclui-se que o principal fator 

que prendeu a economia aos juros altos foi a própria política econômica, com taxas de 

juros elevados que, apesar de terem permitido a prática de determinadas políticas 

macroeconômicas necessárias pós-Plano Real, davam sustentabilidade à DLSP.  

 

 

  

                                                           
24

 No Brasil, a taxa de juros remunera parte considerável dos Títulos do Tesouro colocados no mercado 

doméstico. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Durante o período pós-Plano Real, a Dívida Líquida do Setor Público apresentou 

uma trajetória de crescimento. Em seus primeiros anos, de 1995 a 1998, houve a 

predominância de uma política expansionista com deterioração do resultado primário do 

governo resultando em uma crise fiscal ao final deste período. Os efeitos da crise levaram 

o país a estabelecer uma série de mudanças no âmbito fiscal, promovendo uma melhora 

nas contas públicas de todas as esferas subnacionais.  

Este crescimento da DLSP durante o período analisado foi atribuído pela 

literatura a diversos fatores. Entre eles estão o aumento das NFSP, explicada 

principalmente pelos gastos primários do governo e consequente redução do superávit 

primário; também o reconhecimento de dívidas passadas, que passaram a ser 

contabilizadas a partir de 1996; e também pela necessidade de reformas fiscais que foram 

sendo postergadas, agravando o problema do endividamento público.   

Embora a DLSP tenha crescido durante todo o período analisado, a partir de 1999 

nota-se uma melhora nas contas públicas: geração de superávits, redução das despesas e 

entre outros. Estes fatores mostraram a existência de uma mudança de política econômica 

em meio a este período, capaz de criar uma mudança significativa nas contas públicas a 

partir de 1999. 

O trabalho propôs a utilização de um modelo com quebra de regime markoviano, 

capaz de estimar a função da Dívida Líquida do Setor Público entre os anos de 1995 e 

2002. De acordo com os resultados, notou-se a existência de uma quebra estrutural entre 

os meses de novembro de 1998 a fevereiro de 1999, no mesmo período em que houve a 

mudança da política fiscal pelo governo. O resultado permitiu identificar a significância 

de  cada variável independente (sendo elas Juros Reais, Resultado Primário e Ajustes 

Patrimoniais) para cada um dos estágios, evidenciando que a variável Juros Reais 

apresentou maior significância de explicação da variável dependente DLSP.  

A valorização cambial pós-Plano Real levou a aparição de déficits em conta-

corrente, contribuindo para a deterioração do Balanço de Pagamentos brasileiro. Como o 

resultado primário deteriorado era incapaz de cobrir os déficits, o país criou uma forte 

dependência de capital externo capaz de financiá-los.   
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Esta dependência de capitais externos determinava a taxa de juros do país, pois 

esses eram cruciais para dar sustentabilidade a DLSP. Os juros da dívida deterioravam as 

contas públicas, o que se manteve após a mudança fiscal em 1999 mesmo com o 

resultado primário superavitário, no entanto, demonstrando-se ainda insuficiente para 

conter o crescimento da Dívida Líquida do Setor Público que ainda era impulsionada 

pelas despesas com juros.  

Conclui-se que os juros foram o principal determinante da evolução da DLSP no 

período de 1995 a 2002. Sua dinâmica esteve relacionada a questões financeiras atreladas 

à política macroeconômica vigente durante este período.  
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ANEXO  

 

Resultados econométricos obtidos através do modelo de Markov-Switching para 

os dados analisados.  

 

***** Numerical Optimization Converged ***** 

 

Final log Likelihood: -47.6789 

Number of estimated parameters: 12 

Number of Observations: 93 

Number of Equations: 1 

Optimizer: fminsearch 

Type of Switching Model: Univariate 

Distribution Assumption -> Normal 

Method SE calculation -> 1 

 

***** Final Parameters for Equation #1 *****  

 

---> Non Switching Parameters <--- 

 

 

--->   Switching Parameters (Distribution Parameters)  <--- 

 

State 1 

    Model's Variance:      0.023055 

    Std Error (p. value):  0.0055 (0.00) 

State 2 

    Model's Variance:      0.956518 

    Std Error (p. value):  0.2809 (0.00) 

 

--->   Switching Parameters (Regressors)  <--- 

 

Switching Parameters for Equation #1 - Indep column 1 

 

State 1 

   Value:                0.0261 

   Std Error (p. value): 0.0226 (0.25) 

State 2 

   Value:                0.2791 

   Std Error (p. value): 0.1824 (0.13) 

 

Switching Parameters for Equation #1 - Indep column 2 

 

State 1 
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   Value:                0.9530 

   Std Error (p. value): 0.0069 (0.00) 

State 2 

   Value:                0.1978 

   Std Error (p. value): 0.0976 (0.05) 

 

Switching Parameters for Equation #1 - Indep column 3 

 

State 1 

   Value:                0.0003 

   Std Error (p. value): 0.0040 (0.94) 

State 2 

   Value:                -0.1048 

   Std Error (p. value): 0.0998 (0.30) 

 

Switching Parameters for Equation #1 - Indep column 4 

 

State 1 

   Value:                -0.0043 

   Std Error (p. value): 0.0038 (0.26) 

State 2 

   Value:                0.0295 

   Std Error (p. value): 0.0674 (0.66) 

 

---> Transition Probabilities Matrix (p-value) <--- 

 

      0.97 (0.00)   0.01 (0.00)    

      0.03 ( NaN)   0.99 ( NaN)    

 

---> Expected Duration of Regimes <--- 

 

     Expected duration of Regime #1: 39.26 time periods 

     Expected duration of Regime #2: 74.74 time periods 
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APÊNDICE 

 

Variação dos dados mensais que compõem a Dívida Líquida do Setor Público, de 

1995 a 2002. 

 

Nº Período DLSP Juros Reais 
Resultado 

Primário 

Ajustes 

Patrimoniais 

1 jan/95 0,78% -6,83% -226,86% -232,80% 

2 fev/95 73,01% 52,43% 236,84% 252,68% 

3 mar/95 -32,03% -0,91% -180,25% -126,44% 

4 abr/95 -34,56% -32,83% 48,08% 17,77% 

5 mai/95 -8,43% -17,13% 8,42% -82,55% 

6 jun/95 23,46% 26,09% 191,54% 206,62% 

7 jul/95 -1,49% -2,27% -98,60% -89,51% 

8 ago/95 142,26% 139,70% -2587,26% -918,88% 

9 set/95 2,48% -11,00% 145,41% 133,89% 

10 out/95 -27,85% -29,53% -394,37% -37,07% 

11 nov/95 -1,21% -10,17% 459,68% 578,34% 

12 dez/95 -2,41% -6,13% 57,05% 57,01% 

13 jan/96 19,19% 26,95% -52,83% -62,39% 

14 fev/96 31,97% 15,47% -197,10% -199,85% 

15 mar/96 193,71% 191,21% -880,74% -1217,92% 

16 abr/96 -71,37% -73,16% 116,64% 118,90% 

17 mai/96 7,91% 4,46% -112,68% 22,21% 

18 jun/96 6,70% 5,31% 1003,63% 35,15% 

19 jul/96 9,68% 8,17% -97,74% -74,74% 

20 ago/96 156,27% 153,91% -64,85% -73,75% 

21 out/96 -49,29% -47,54% 10,96% -88,47% 

22 nov/96 -4,80% -12,59% 20,51% 109,15% 

23 dez/96 -30,32% -25,65% 228,42% 2866,08% 

24 jan/97 -59,46% -61,88% -47,81% -75,16% 

25 fev/97 137,80% 116,04% -622,94% -518,55% 

26 mar/97 -1,01% 3,75% 37,82% 34,29% 

27 abr/97 -41,41% -44,04% 63,93% 66,77% 

28 mai/97 114,33% 113,19% -138,92% -745,39% 

29 jun/97 -25,28% -25,49% -98,38% -60,32% 

30 jul/97 148,94% 143,70% 214,64% 134,98% 

31 ago/97 -1198,60% -1236,15% 2706,50% 4774,44% 

32 set/97 134,13% 130,68% -82,32% -74,81% 

33 out/97 -73,46% -70,70% -7,79% -68,34% 
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34 nov/97 36,89% 87,41% -93,58% -133,96% 

35 dez/97 -58,76% -65,49% 1679,90% 585,03% 

36 jan/98 -37,81% -21,57% -101,52% -92,03% 

37 fev/98 56,85% 44,97% -193,87% -147,40% 

38 mar/98 36,50% 30,65% -629,86% -801,55% 

39 abr/98 43,18% 59,78% 34,96% -5,05% 

40 mai/98 -51,07% -57,39% 121,01% 121,96% 

41 jun/98 2491,34% 2671,66% 15835,27% 14678,13% 

42 jul/98 -116,81% -115,20% -95,43% -94,63% 

43 ago/98 76,32% 76,26% 2,63% -48,59% 

44 set/98 -136,32% -209,10% -233,74% -164,59% 

45 out/98 1226,96% 1295,10% 502,61% 1200,38% 

46 nov/98 -117,14% -115,59% -133,42% -143,55% 

47 dez/98 137,09% 134,06% 113,63% 110,68% 

48 jan/99 -41,47% 283,89% -342,38% 1061,15% 

49 fev/99 -30,96% -82,41% 52,97% -99,20% 

50 abr/99 95,47% 205,49% 53,10% 47,02% 

51 mai/99 92,60% 404,56% -59,24% 183,02% 

52 jun/99 60,14% 28,28% -532,91% -369,39% 

53 jul/99 -82,23% -80,30% 77,04% 83,90% 

54 ago/99 100,86% 196,91% -87,29% -43,35% 

55 set/99 80,50% -43,58% -105,37% -401,35% 

56 out/99 -73,52% -47,26% 92,92% 93,83% 

57 nov/99 24,91% -71,50% 26,89% -124,66% 

58 dez/99 58,01% -10,31% 432,83% 83,33% 

59 jan/00 -1,98% 443,10% -319,96% -779,41% 

60 fev/00 382,76% 390,28% -345,88% -394,70% 

61 mar/00 -41,18% -61,94% 12,62% -69,06% 

62 abr/00 -46,73% 3,41% 65,80% 85,05% 

63 jun/00 -95,64% -97,62% 98,33% 97,25% 

64 jul/00 -85,65% -83,72% 91,83% 89,92% 

65 ago/00 22,73% 159,67% -680,19% -523,15% 

66 set/00 473,52% 287,76% -256,14% -141,94% 

67 out/00 67,10% 135,11% 65,44% 54,89% 

68 nov/00 -56,35% -65,67% -177,08% -211,46% 

69 dez/00 -45,06% -67,72% 133,89% 120,06% 

70 jan/01 3,74% 92,78% -272,57% -352,26% 

71 fev/01 26,30% 27,97% 28,12% 82,37% 

72 mar/01 23,87% 42,07% -130,40% -153,25% 

73 abr/01 -33,59% -38,89% 13,51% -72,60% 

74 mai/01 46,63% 115,49% 33,24% 126,32% 

75 jun/01 -21,04% -85,65% 31,51% -312,07% 

76 jul/01 -59,52% 132,24% 66,32% 112,62% 
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77 ago/01 95,03% 86,04% -149,28% -506,24% 

78 set/01 155,18% 112,88% -210,24% -269,16% 

79 out/01 -66,11% -72,94% 79,65% 29,58% 

80 nov/01 14,38% -164,21% 13,46% -6,44% 

81 dez/01 12,05% -20,96% 362,22% 407,65% 

82 jan/02 27,88% 375,13% -260,97% -127,30% 

83 fev/02 43,15% -72,00% -3,30% -214,98% 

84 mar/02 -40,04% 4,13% 45,55% 57,17% 

85 abr/02 -24,37% 42,94% -26,03% 14,88% 

86 mai/02 293,63% 688,47% -90,54% 66,33% 

87 jun/02 -47,03% -26,44% 42,24% 515,12% 

88 jul/02 -61,51% -53,96% 67,22% 9,19% 

89 ago/02 75,91% -160,33% 41,10% -248,00% 

90 set/02 2,01% 484,47% -527,55% 272,92% 

91 out/02 -46,21% -97,25% 59,59% -139,30% 

92 nov/02 -56,48% 34,95% 73,90% 85,35% 

93 dez/02 45,71% 116,78% 336,97% 173,79% 

 
 

 

 

 


