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Ajuste Fiscal na América Latina e Caribe: 

Custos no Curto Prazo, Benefícios no Longo? 

Após seis anos de desaceleração econômica (que incluiu uma contração de 1 por cento 

do PIB real em 2016), a região da América Latina e Caribe (ALC) parece finalmente ter 

virado a página e retomado o caminho do crescimento.  Especificamente, estima-se que 

a ALC tenha crescido 1,1 por cento em 2017, e a previsão é de que cresça 1,8 por cento 

em 2018 e 2,3 por cento em 2019.a  Como a América do Sul é responsável por 71 por 

cento do PIB real da região, a recuperação do crescimento foi decorrente sobretudo de 

sua retomada nas duas maiores economias sul-americanas: Brasil e Argentina.  Calcula-

se que, após uma contração de dois anos (com queda do PIB real de 3,8 por cento em 

2015 e de 3,5 por cento em 2016), o Brasil tenha crescido 1,0 por cento em 2017. 

Embora modesta, esta taxa poderia marcar o início de uma recuperação duradoura (o 

previsto é que o Brasil cresça 2,4 por cento em 2018 e 2,5 por cento em 2019). A 

economia Argentina, por sua vez, após uma contração de 1,8 por cento em 2016, teve 

um crescimento estimado em 2,9 por cento em 2017 e deve manter aproximadamente 

o mesmo ritmo em 2018 e 2019. 

Infelizmente, a economia venezuelana continua a implodir, estimando-se que seu PIB 

real tenha caído 14,5 por cento em 2017 e cairá mais 14,3 por cento em 2018. A perda 

acumulada do produto de mais de 40 por cento nos três últimos anos gerou uma crise 

econômica, social e humanitária.  Estima-se que o México tenha crescido 2,0 por cento 

(2,9 por cento menos do que em 2016), mas a previsão é de que sua taxa de crescimento 

suba para 2,3 e 2,5 por cento em 2018 e 2019, respectivamente. Segundo as estimativas, 

a América Central continuou a crescer ao ritmo saudável de 3,9 por cento em 2017.  

Em contraste, a previsão relativa ao crescimento do Caribe é de queda de 2,7 por cento 

em 2017, 3,0 por cento abaixo do nível de 2016, o que reflete, em grande medida, os 

efeitos devastadores dos furacões Irma e Maria. 

                                                 

a Excluindo-se a Venezuela, estima-se que a região ALC cresceu 1,9 por cento em 2017 e deve crescer 2,6 e 2,8 por cento 
em 2018 e 2019, respectivamente.    
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O contexto externo continua a dar um leve impulso ao crescimento da região.   A 

América do Sul, em particular, beneficiou-se de uma recuperação dos preços das 

commodities, liderada pela duplicação do preço do petróleo, que subiu de apenas 30,8 

dólares por barril em janeiro de 2016 para 65,4 dólares em fevereiro de 2018. A previsão 

mais geral é de que o crescimento dos Estados Unidos e da China continue 

relativamente forte em 2018 (com taxas projetadas de 2,3 e 6,5 por cento, 

respectivamente), o que deve ajudar o conjunto da região.  A entrada líquida estimada 

de capital na região atingiu 47,5 bilhões dólares no final de 2017, contra uma saída 

líquida de capital de 31,6 bilhões de dólares em novembro de 2015, o que reflete o 

crescente apetite pela dívida pública e privada da região.  Por fim, embora a tão esperada 

normalização da política monetária dos Estados Unidos esteja se concretizando, é um 

alívio para os mercados emergentes o fato de esse processo ser muito gradual.  Na 

verdade, diversos países da ALC (com destaque para o Brasil) encontraram espaço para 

baixar suas taxas de juros de política monetária em um esforço para estimular a atividade 

econômica. 

Dado o contexto externo favorável, a frágil situação fiscal da maioria dos países da ALC 

continua sendo a principal preocupação na área macroeconômica.  De fato, 31 dos 32 

países da ALC apresentaram déficit fiscal global em 2017, e a dívida pública em toda a 

região equivale a 57,6 por cento do PIB. Cinco países (Jamaica, Barbados, Venezuela, 

Belize e Antigua e Barbuda) têm relação dívida/PIB superior a 80 por cento.  Não é 

uma surpresa que, desde janeiro de 2017, a Fitch tenha rebaixado a classificação de 

crédito de quatro países (Chile, Costa Rica, Suriname e Brasil) e a Venezuela tenha sido 

declarada inadimplente.  Embora o ajuste fiscal tenha começado de forma gradual em 

diversos países, como atestam os superávits primários positivos, não há dúvida de que 

será preciso (i) acelerar o ajuste fiscal, (ii) efetuar mais reformas estruturais 

(particularmente dos sistemas previdenciários), e (iii) fortalecer/implementar regras 

fiscais, conforme a necessidade.  Os ajustes também ajudariam a (i) criar algum espaço 

fiscal durante tempos relativamente bons, o que permitiria implementar políticas fiscais 

contracíclicas quando chegarem os inevitáveis maus tempos, e (ii) liberar recursos para 

lidar com riscos decorrentes de possíveis catástrofes naturais, de furacões a terremotos. 

No longo prazo, os déficits fiscais mais baixos – e, portanto, a menor carga de dívida 

pública – ajudariam a consolidar os ganhos impressionantes obtidos pela região em 
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termos de diminuição da inflação, redução da pobreza e da desigualdade, e aumento do 

crescimento de longo prazo.  Mas qual é a extensão do ajuste fiscal necessário?   Como 

argumentado no Capítulo 1, trata-se de uma pergunta bastante difícil. Isto porque a 

resposta padrão, baseada no cálculo do superávit primário que estabilizaria a dívida 

pública como proporção do PIB, ignora tanto a questão crucial, de até que nível é 

preciso reduzir a dívida pública, quanto a contribuição de outras reformas fiscais para 

que o país conquiste um grau de investimento.  Para ter uma ideia das ordens de 

magnitude em questão, e com base em uma simples estimativa da correspondência entre 

a relação dívida/PIB e as classificações de crédito da Fitch, calculamos o caminho que 

o equilíbrio fiscal primário dos países da ALC sem um grau de investimento precisaria 

percorrer para alcançar o grau de investimento em dez anos.  Em média (excluindo-se 

a Venezuela), esses países teriam de aumentar seu equilíbrio fiscal primário (como 

porcentagem do PIB) em 4,5 pontos percentuais no primeiro ano, manter um superávit 

primário de 3,2 por cento do PIB nos nove anos subsequentes e de 1,3 por cento do 

PIB daí em diante.  Mesmo sendo simplesmente sugestivo, este exercício transmite a 

mensagem de que os ajustes fiscais necessários estão longe de ser triviais. 

Segundo a visão convencional, os ajustes fiscais deveriam gerar benefícios no longo 

prazo, porém acarretariam custos no curto prazo.  No entanto, saber se haverá 

benefícios no longo prazo é realmente uma questão empírica pois, em tese, um ajuste 

fiscal efetuado através de, por exemplo, um aumento dos impostos de renda ou um 

corte no investimento público redundaria em diminuição do crescimento no longo 

prazo.  A possibilidade de custos no curto prazo foi incutida em todos os estudantes de 

graduação em economia sob a forma da famosa curva de Phillips (a relação inversa entre 

o nível de desemprego e a taxa de inflação).  Contudo, uma vez mais, esta ideia pode 

não ser válida para países da ALC, como evidenciam as numerosas estabilizações 

baseadas na taxa de câmbio implementadas nas décadas de 1980 e 1990 que, ao 

desencadear efeitos do lado da oferta, levaram a um aumento substancial do produto 

no curto prazo.  Então, o quanto há de verdade na visão convencional quando se trata 

da região da ALC?  O Capítulo 2, cerne do nosso relatório, examina detalhadamente os 

efeitos de curto e de longo prazo dos ajustes fiscais na região e sua evolução ao longo 

do tempo.  O quadro que surge mostra uma visão muito mais matizada dos efeitos dos 

ajustes fiscais, particularmente no curto prazo. 
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Começamos quantificando os efeitos de longo prazo da redução dos déficits fiscais 

(com base em uma amostra que remonta a 1900) e constatamos que, no caso da região 

da ALC, a redução de um ponto percentual no déficit fiscal primário como porcentagem 

do PIB traduziu-se, em média, em uma redução de 2,2 pontos percentuais na taxa de 

inflação e em um aumento de 0,2 pontos percentuais na taxa de crescimento de longo 

prazo da economia.  Assim, embora um ajuste fiscal possa gerar custos no longo prazo, 

o fato de a maioria dos ajustes fiscais na ALC ter incluído uma redução no gasto público 

primário (particularmente na década de 1980) acabou sendo benéfico para a economia 

no longo termo.  Entretanto, é crucial advertir que os cortes no investimento público 

tornaram-se componentes muito mais importantes dos pacotes de ajuste fiscal no 

passado recente, o que não é um prenúncio positivo para o crescimento futuro na 

região. 

Em termos de custos no curto prazo, tiramos diversas conclusões importantes da nossa 

análise empírica.  Em primeiro lugar, 85 por cento dos 136 episódios de ajuste fiscal 

que identificamos na região no período 1960-2017 consistiram apenas em cortes no 

gasto público, ao passo que 4 por cento limitaram-se a aumentos de impostos (os 11 

por cento restantes recorreram a ambas medidas).   Embora se trate, a princípio, de boa 

política pública (especialmente se for viável cortar gasto público improdutivo), 

mostramos que os custos de curto prazo do aumento de impostos (especificamente, do 

imposto sobre valor agregado) são altamente não lineares: os custos são essencialmente 

zero para alíquotas iniciais baixas (cerca de 10-12 por cento) e bastante substanciais para 

alíquotas iniciais altas (superiores a 20 por cento).  Portanto, no caso dos países com 

impostos baixos, pode ser interessante aumentar impostos como parte de um ajuste 

fiscal em vez de cortar investimento público ou reduzir transferências sociais 

(particularmente para os mais vulneráveis).  Em segundo lugar, os custos no curto prazo 

da redução do gasto primário também são não lineares (ou seja, os custos marginais se 

elevam à medida que aumenta o tamanho dos cortes de gasto), o que é um forte 

argumento a favor dos ajustes fiscais graduais ao invés dos de choques. Por fim, embora 

os formuladores de políticas devam procurar não depender excessivamente do corte de 

investimento público, isto não deveria ser feito às expensas da redução de transferências 

sociais, cujos custos são importantes tanto em termos de PIB, quanto no combate à 

pobreza. 


