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RESUMO
Este trabalho analisa as políticas macroeconômicas, monetária e fiscal, realizadas no Brasil entre 2000 e
2012, sob a teoria da coordenação de políticas econômicas. Dentro do debate da literatura sobre a
necessidade ou não de coordenação de políticas se destaca a estabilidade de preços e o bem-estar social
para o longo prazo. Dessa forma, este estudo apresenta conceitos de coordenação econômica, bem como
as formas e estruturas que podem ser utilizadas como ferramentas para a finalidade de coordenar
políticas. Além disso, a coordenação monetária é abordada tendo como principal instrumento de
transmissão a taxa de juros, determinada pelo Comitê de política monetária – COPOM no Brasil, e a
política fiscal tendo como meta o superávit primário. Considerou-se até o momento do estudo que a
coordenação de políticas macroeconômicas nos mercados nacionais é apresentada como necessária para a
obtenção e manutenção de objetivos comuns às economias, no entanto, a literatura econômica ainda não
atingiu um consenso sobre essa necessidade. Durante o período entre 2000 e 2012, a economia brasileira
registrou mudanças relevantes na condução das políticas monetárias, fiscais e cambiais, passando por
fases de restrição monetárias e fiscais abruptas, moderadas, reduzidas e nova busca de restrição via a
administração da taxa de juros para atingir metas fiscais e monetárias compromissadas com o mercado
interno e externo. A metodologia aplicada no estudo verifica os efeitos das políticas fiscal e monetária na
determinação da taxa de juros para a economia brasileira, realizada por meio de modelos auto-regressivos
estruturais (SVAR). Este modelo testa uma variável nova para capturar a eficiência das autoridades fiscais
com relação ao cumprimento da meta fiscal. Essa medida é uma adaptação da metodologia utilizada em
Cukierman, Webb e Neyapty (1992), que atribui valor ao cumprimento da meta estabelecida classificado
conforme uma escala predefinida. O objetivo desta análise empírica é verificar se fatores institucionais
referentes à atuação da política fiscal pode interferir no comportamento da taxa de juros básica da
economia ao longo do tempo. Este trabalho mostra que na dificuldade de atender as metas
compromissadas pelo Governo Central e, além disso, a partir dos resultados encontrados observou-se que
há coordenação, porém os custos do bem-estar são altos. Da mesma forma, os resultados sugerem que a
política monetária está subordinada a política fiscal no período da análise.
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ABSTRACT
This paper analyzes the macroeconomic, monetary and fiscal policies, held in Brazil between 2000 and
2012, under the theory of coordination of economic policies. The discussion within the literature about
the necessity of policy coordination excels price stability and social well-being for the long term. Thus,
this study introduces the concepts of economic coordination, as well as the forms and structures that can
be used as tools for the purpose of coordinating policies. Moreover, monetary coordination is addressed
having as the primary instrument of transmission at interest rate, determined by the monetary policy
committee - COPOM in Brazil, and fiscal policy having as the goal the primary surplus. It was considered
until the time of the study that the coordination of macroeconomic policies on national markets is
presented as necessary for obtaining and maintaining economies with common goals, however, the
economic literature has not yet reached a consensus on the need. During the period between 2000 and
2012, the Brazilian economy registered in the relevant conduct of monetary, fiscal and exchange rate
policy changes, going through phases of monetary and fiscal constraint abrupt, moderate, low and seeking
new restrictions via the management of the interest rate to achieve fiscal and monetary targets assumed
with the domestic and foreign market. The methodology applied in the study verifies the effects of fiscal
and monetary policies in determining the interest rate for the Brazilian economy, held through structural
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autoregressive models (SVAR). This model tests a new variable to capture the efficiency of tax
authorities in relation to compliance with the fiscal target. This measure is a methodology of adaptation
used in Cukierman, Webb and Neyapty (1992), which assigns value to comply with the classified target
set as a default scale. This work shows that the difficulty of meeting the targets committed by the Central
Government and, moreover The results show there is policy coordination, but the welfare costs are high.
Likewise, the results suggest that monetary policy is subordinated to fiscal policy.
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COORDENAÇÃO DE POLÍTICA FISCAL E MONETÁRIA NO BRASIL: 2000-2012

1. Introdução

Este trabalho analisa as políticas macroeconômicas, monetária e fiscal, realizadas no Brasil entre
2000 e 2012, sob a teoria da coordenação de políticas econômicas. Dentro do debate da literatura sobre a
necessidade ou não de coordenação de políticas se destaca a estabilidade de preços e o bem-estar social
para o longo prazo. No entanto, alguns estudos indicam que os ganhos potenciais da coordenação são
pequenos, face aos riscos dos erros que poderão advir das decisões do governo, resultando numa piora na
economia.

Dessa forma, este estudo apresenta conceitos de coordenação econômica, bem como as formas e
estruturas que podem ser utilizadas como ferramentas para a finalidade de coordenar políticas. Além
disso, a coordenação monetária é abordada tendo como principal instrumento de transmissão a taxa de
juros, determinada pelo Comitê de política monetária – COPOM no Brasil, e a política fiscal tendo como
meta o superávit primário. Em princípio, ambas as políticas são propostas como coordenadas para atingir
o objetivo de manter a inflação em patamares estáveis.

Assim, o estudo propõe a apresentar os fundamentos teóricos da coordenação macroeconômica, a
inserir uma discussão da literatura econômica no assunto e a analisar a experiência brasileira de condução
das políticas monetárias e fiscais para atingir objetivos comuns durante o período de 2000 a 2012,
resumidos nas considerações finais.

2. Aspectos Gerais sobre Coordenação Macroeconômica

Em razão da interdependência entre as nações, as economias têm exigido maior coordenação
econômica para amenizar suas externalidades. Sob o escopo da economia nacional, a coordenação refere-
se aos efeitos de transmissão entre os instrumentos de políticas utilizados pelas autoridades
governamentais. Conceitualmente, a coordenação nos remete a uma ordem ou arranjo para a realização de
algo. Em termos de políticas, isso indica que pode-se realizar arranjos baseados em objetivos, metas e
instrumentos de políticas capazes de satisfazer a questão econômica de uma nação com vista ao longo
prazo.

Para Kenen (1990), a coordenação é uma forma bastante rigorosa de cooperação econômica, pois
envolve mudança nas economias nacionais. E destaca que o compromisso sobre os instrumentos de
políticas são as características que diferem o coordenar de cooperar.

Para Lambertini e Rovelli (2003), a coordenação é um estágio em que as duas autoridades irão
melhorar o bem-estar quando alcançar o objetivo de coordenação. Dessa forma, esse estágio é orientado
pelas seguintes situações: i) troca de informações entre os policymakers; ii) acordo mútuo entre as
autoridades sobre o comportamento de outros policymakers; iii) co-decisão entre as autoridades, ou seja,
cooperação total na tomada de decisões; e iv) acordo sobre a seqüência de movimentos entre as
autoridades.

Dentro deste contexto, a coordenação é um processo, ou seja, não acontece de forma rápida. Isso
ocorre em razão da subordinação de acordos entre as autoridades que participarão por este processo.
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Todavia, alguns autores levam em conta que há situações em que os objetivos são distintos e um acordo
pode levar à renúncia de uma autoridade em razão da outra.

Assim, de acordo com Mendonça (2001), a coordenação entre as políticas, em especial, monetária
e fiscal, ameniza a possibilidade de conflitos de interesses entre os responsáveis pela política econômica,
da mesma forma que reduz a incerteza dos agentes econômicos em relação à tomada de decisões. Então,
há um ganho potencial a partir da coordenação de políticas, pois a política monetária através da taxa de
juro, pode compensar uma contração fiscal.

Em seu estudo sobre coordenação de políticas macroeconômicas, Mendonça (2001) aceita a
hipótese de que há diferenças de impacto das políticas monetária e fiscal sobre a inflação, o desemprego e
a taxa de crescimento do produto. Cabem às autoridades monetárias o uso da taxa de juros e à autoridade
fiscal a adoção dos superávits primários. Por suposição, ambas as autoridades tem preferências sobre a
inflação, desemprego e crescimento do produto. Ainda, a autoridade fiscal estaria suscetível a déficits
altos e a autoridade monetária não fixa a taxa de juros com o compromisso de conter o superávit primário.

Nesse cenário, o autor verificou que as taxas de juros e o superávit primário criam demanda
agregada ótima para a autoridade monetária. Com o objetivo de conter a inflação, a política monetária
pretende implementar uma contração na demanda agregada maior que a almejada pela autoridade fiscal
no que refere-se ao superávit. Assim, como resultado argumentou que, há tendência em buscar uma
solução de maior demanda agregada, o que revela aversão a taxas de desemprego elevadas e propensão a
rolar déficits fiscais. Então, dadas às preferências de cada autoridade, o resultado macroeconômico será
determinado pelo grau de cooperação entre elas.

Pires (2006), em seu estudo sobre transmissão da política fiscal e monetária, teve como principal
objetivo analisar os arranjos da política monetária e fiscal, bem como o papel da dívida pública na
estabilidade da economia. Assim, chegou ao resultado de que a coordenação de menor perda social ocorre
quando as políticas são implementadas de forma simultânea e não cooperativa, ou seja, cada instituição
minimiza sua própria função de perda.

Porém, coordenar políticas não é tarefa fácil, dadas as preferências e objetivos distintos que
tornam obstáculos a esse fator desejável. Conforme Dutra (2004), a discrepância quanto às prioridades
dos objetivos, como também a falta de convencimento da real necessidade de coordenação e o
desconhecimento dos seus benefícios geram ações contraditórias e prejudiciais ao processo. Destaque
ainda a vontade política em se engajar nesse conjunto de ações, a visão de longo prazo dos governos, ou
seja, a necessidade de resolver problemas imediatos, geralmente ligados à instabilidade econômica, e por
fim, as próprias questões institucionais.

De acordo com Laurens e La Piedras (1998), o principal objetivo de uma política macroeconômica
é alcançar, num contexto de estabilidade de preços, o crescimento econômico e a viabilidade das contas
externas. E para isso, deve-se alcançar níveis de coordenação entre as políticas fiscal e monetária, pois
sem essa coordenação seria possível ocorrer instabilidade financeira causada pelas altas da taxa de juros,
pressões no câmbio, descontrole inflacionário e impactos negativos no crescimento econômico.

A coordenação de políticas é uma tarefa árdua, visto que, separadamente cada política possui
objetivos, metas e instrumentos diferentes.  Assim, uma decisão em uma determinada política pode afetar
a outra. Para Meyer et al. (2002), a política monetária é tida como principal quando se busca estabilidade
de preços. Isso acontece devido sua flexibilidade e rápida resposta dos agentes econômicos. Por isso, a
política monetária é considerada sempre a melhor escolha. Já a política fiscal não é tão flexível e os
agentes necessitam de algum tempo para reagir decisões tomadas. Além disso, a política fiscal é
considerada uma política mais lenta do ponto de vista prático para sua implementação, pois esbarra em
leis que direcionam o orçamento do governo.

Porém, para efetivação das políticas fiscal e monetária, segundo Laurens e La Piedra (1998),
requer coordenação entre as autoridades responsáveis por essas políticas. Assim, a coordenação facilitaria
os objetivos propostos e acordados pelas duas autoridades, resultando inclusive na eliminação de
problema de inconsistência temporal.

Pekarski (2007) concorda com Laurens e La Piedra (1998) em que as políticas fiscais e monetárias
devem ser coordenadas, sendo essa ação requisito para a estabilidade da economia. No entanto, Pekarski
(2007) ressalta que é importante não apenas adotar a coordenação, mas também adequá-las e implementá-



las de maneira correta, ou seja, respeitar a sequência e sincronismo das políticas. Mas por outro lado,
salienta que há situações na economia que mesmo sendo coordenada a política fiscal e monetária, estas
não seriam capazes de evitar crise de dívida ou hiperinflação.

Para Freitas (2006), a não-coordenação de políticas pode ser uma fonte potencial de conflito.
Mesmo sem que haja estabilidade de preços como objetivo fim, o banco central pode optar por manter
taxas de juros elevadas para atrair o capital estrangeiro e equilibrar o balanço de pagamentos, enquanto o
governo pode desejar taxas mais baixas para estimular o emprego e a produção. Caso o Banco Central
não considerar o objetivo último do governo, resultaria em estagnação econômica, aumento do
desemprego e maior vulnerabilidade. Além disso, também ocorre como conseqüência da não coordenação
o aumento do custo financeiro da dívida.

Mendonça (2003) e Freitas (2006) argumentam que a não coordenação pode causar conflitos entre
as autoridades fiscais e monetárias, mas ressalta que esse conflito implica em custos sociais. Mas, em
contrapartida, a coordenação permite melhor planejamento dos objetivos macroeconômicos.

Note ainda que não há consenso sobre o efeito da coordenação de políticas. Há argumentos a favor
e contra, no entanto os estudiosos salientam que os resultados dependem da situação econômica de cada
país. Assim, pode-se entender que a coordenação pode trazer benefícios a um país e não apresentar o
mesmo resultado em outro. Todavia, esses resultados são decorrentes de como as autoridades conduzem
suas políticas e a situação particular na qual está inserida tal economia. Mas, há consenso de que a
coordenação pode ocorrer a custas de perdas em algumas variáveis econômicas como, a falta de
investimento, o aumento da dívida pública e perda do bem-estar. Cabe verificar se esses custos são
menores que na situação da falta de coordenação.

Sendo assim, a seção seguinte verifica as formas e a estruturas de coordenação, bem como os
modelos alternativos de coordenação em que as autoridades podem se utilizar.

2.1. Formas e Estrutura de Coordenação

Coordenar políticas requer cautela e objetivos claramente definidos para que se possa utilizar os
instrumentos corretos e alcançar o desejado. Isso difere de país para país, pois cada um possui uma
realidade econômica.

Uma forma descrita por Kenen (1990) retrata a coordenação como resultado de negociação sobre
pacotes de políticas específicas ou por barganhas sobre regras ou orientações sobre as políticas.3 Dessa
forma, o Fundo Monetário Internacional (FMI) passou a requerer condições políticas específicas para o
uso de seus recursos financeiros. Assim, conforme Kenen (1990), a coordenação, como modelo adotado
pelo FMI, passou a assemelhar-se a regras, porém esse sistema de coordenação era visto por alguns
estudiosos como não simétricos, sendo melhor definido e aceito em países deficitários do que em países
superavitários.

Dadas as formas de coordenação, Blinder (1983) destaca que há modelos alternativos para
alcançar a coordenação fiscal–monetária em que cada nação poderia se utilizar de uma das sugestões
seguintes:

1. Modelo de autoridade unificada: modelo em que apenas uma autoridade, seja fiscal ou
monetária, tenha controle sobre todos os instrumentos relevantes de política.  Assim, se seguir
essa sugestão de modelo de coordenação as autoridades fiscais poderiam usar o controle sobre
as compras governamentais, a taxa de imposto sobre o rendimento pessoal e da mesma forma,
os incentivos aos investimentos.

2. Modelo com duas autoridades independentes: Nesse modelo há duas autoridades, uma
monetária e outra fiscal, porém não há domínio de uma sobre a outra. Nesse caso, a
coordenação é entendida como um jogo de soma zero em que resulta num equilíbrio de Nash.

3O autor cita alguns exemplos de Acordos como o da Cúpula de Bon de 1978, que não se limitava a assuntos macroeconômicos como o
exemplo em que se previa acordo entre a Alemanha e o Japão com promessas sobre as políticas fiscais e os Estados Unidos sobre sua política
energética, da mesma forma, o acordo de Bretton Woods de 1944, conhecido por barganha de regras. Mas ressalta que para a coordenação
econômica esse último foi bastante vago para atender as necessidades das nações.



3. Arranjos líder-seguidor (Jogo de Stackelberg): Modelo intermediário baseado em um lider-
seguidor, em que um policymaker A toma ação primeiro e depois o outro policymaker decide o
que fazer tendo em vista a ação tomada por A. Nesse modelo o seguidor comanda, apesar das
restrições impostas a ele por decisões do líder.

4. Seguidor de uma regra não-reativa: Esse modelo é baseado na adoção de uma regra de
política não-reativa, conhecida como regra K por cento da política do líder a fim de evitar a
manipulação do seguidor. Assim, se a autoridade monetária é o seguidor e sabe que a
autoridade fiscal segue uma regra de corte de gastos toda vez que há aumentos da taxa de
juros, ou seja, há indução de uma sob a outra, mas se o governo segue uma regra não-reativa
isso não aconteceria.

Outra forma de coordenar, abordada por Kenen (1990), é baseada num processo de otimização de
políticas. Nessa abordagem, cada governo tem uma função de bem-estar definida em objetivos políticos,
assim como a definição dos instrumentos de política para maximizar essa função. As decisões de uma
autoridade afeta a decisões do outro, mas essa possibilidade não é considerada. Essa abordagem é
considerada sub-ótima, ou não cooperativa ou equilíbrio de Nash. Mas as autoridades podem deixar a
negligência da interdependência entre as políticas e se acordarem de maneira cooperativa ou em um ótimo
de Pareto. Para isso, é necessário alterar os instrumentos de política acordadas mutuamente, resultando
em melhor aproximação de suas metas e atingir o bem-estar. Então, quando ocorre o acordo para alcançar
o equilíbrio de Pareto a coordenação serve para internalizar o efeito da interdependência econômica. A
otimização é defendida por Kenen (1990) que afirma a inexistência de conflitos, pois o modelo fornece
estrutura para medir os custos da negligência de políticas.

Assim, com o fenômeno da integração da economia mundial, sob o ponto de vista da
interdependência, a coordenação tornou-se uma necessidade independente do nível de desenvolvimento
da economia da nação. Os negócios se tornaram globalizados e para fazer frente a essa nova necessidade,
os governos optam pela coordenação e cooperação para garantir a estabilidade econômica.

Diante disso, Laurens e La Piedra (1998) afirmam que o nível de desenvolvimento não impede a
coordenação dentro de cada país, porém, ela irá assumir diferentes formas em situações específicas de
cada país. Como por exemplo, Laurens e La Piedra (1998) citam que em mercados financeiros em
estágios iniciais de desenvolvimento, o Banco Central tende a financiar quase todos os déficits
orçamentários. Nessa situação há necessidade de regras formais para restringir o financiamento pelo
Banco Central. Quando os mercados financeiros começam a se desenvolver há flexibilidade na
determinação da taxa de juros, além de apresentar maior liquidez em níveis gerais. E, por fim, quando os
mercados financeiros são desenvolvidos as taxas de juros são totalmente flexíveis, o mercado garante a
liquidez da dívida pública.

Para Sargent e Wallace (1981), há duas formas de coordenação, sendo uma situação caracterizada
pelo domínio da política monetária sobre a política fiscal. Dessa forma, a autoridade monetária define
suas ações de forma independente, acarretando restrições à política fiscal. Essa restrição faz com que a
autoridade fiscal defina seu orçamento de acordo com a capacidade deste ser financiado pela combinação
da senhoriagem e venda de títulos. Dentro desse quadro de coordenação, a autoridade monetária é capaz
de controlar a inflação devido à liberdade de escolher o caminho para a base monetária. Mas, por outro
lado, Sargent e Wallace (1981) salienta que outra forma de coordenar remonta no domínio da política
fiscal sob a política monetária.  A autoridade fiscal define, então, seus orçamentos de maneira
independente e determina a quantidade de receita e senhoriagem que deve ser percebidos. Nesse caso, a
restrição de ações recai sobre a política monetária, não sendo capaz de controlar a inflação
permanentemente.

Assim, há diversas formas para a coordenação de políticas macroeconômicas, que devem ser
adaptadas a cada economia. Todavia, a escolha da forma de coordenação não tem que ser a mesma para
todos os países visto que há problemas econômicos distintos, dada a realidade de cada um. A coordenação
é uma forma de conduzir a economia de maneira a minimizar os aspectos negativos, porém a coordenação
não está isenta de erros, obstáculos ou falhas. A seção seguinte destaca as principais falhas apontadas por
estudiosos a respeito da coordenação.



2.2. Falhas de Coordenação

Quando há coordenação de políticas, é possível verificar se há falhas desse processo ou mesmo
dificuldades em manter a coordenação. Tais falhas resultam em custo de fracasso dos governos,
ocasionando perda do bem-estar.

Conforme destacado por Blinder (1983), algumas políticas, em especial a monetária e a fiscal,
muitas vezes não são coordenadas de forma correta, então entende-se que a falta de coordenação ou as
dificuldades em realizar o processo têm causas em algumas das concepções a seguir ou mesmo na
interação das mesmas, sendo: i) as autoridades fiscais e monetárias possuem objetivos diferentes; ii)
ambas as autoridades possuem visões distintas em relação ao efeitos de ações que podem ser realizadas
sobre a economia. Isso ocorre, devido a adesão da autoridade monetária e fiscal em diferentes teorias
econômicas; e iii) ambas autoridades fazerem previsões distintas da situação provável da economia.

Cooper e John (1988) em seu estudo intitulado como “coordenando as falhas de coordenação”
utilizaram modelos explorados por outros autores para explicar e avaliar as falhas de coordenação. Os
autores partiram de uma abordagem keynesiana em que destaca duas características em seu trabalho
sendo os spillovers (transbordamento) e a complementaridade. O primeiro refere-se à interação dos
agentes e o nível de retornos e surge no momento em que um aumento na estratégia de um jogador afeta
os retornos do outro. Enquanto a complementaridade consiste na interação do nível de estratégia e surge
no momento em que um aumento na estratégia de um jogador aumenta a estratégia do outro. Assim,
destaca que os spillovers resultam numa situação ineficiente na qual pode-se classificar como Pareto. E
nesse sentido percebe-se que há falha da coordenação, pois os ganhos mútuos de uma alteração na
estratégia não pode ser realizada visto que, nenhum jogador possui uma estratégia natural.

Alguns estudos tratam de falhas de coordenação e outros de dificuldade em coordenar para se
obter ganhos pequenos frente aos diversos obstáculos que existem para que se alcance a coordenação. Por
isso nos estudos de Kenen (1990) e Blinder (1983) em que há circunstâncias em que é melhor ter políticas
descoordenadas.

Em seu estudo Kenen (1990) afirma que há ganhos referentes à otimização de políticas
comparativamente à coordenação de políticas, porém argumenta que os governos não exploram esses
ganhos e justifica essa comparação através de quatro pontos de vista sendo estes:

i) Repúdio e confiabilidade: situação em que os governos apresentam comportamento em renegar
suas ações políticas e a sociedade e os agentes privados passam a desconfiar de suas tomadas de decisões.
Essa atitude faz com que sociedade e os agentes privados tomem suas próprias decisões referentes ao
preço e aos salários.

ii) Divergências sobre o comportamento econômico: situação em que os governos discordam do
comportamento e do funcionamento da economia mundial. Ou também as divergências sobre o
comportamento econômico entre as autoridades fiscais e monetárias.

iii) Divergências sobre os objetivos de políticas: ponto este caracterizado como uma forte razão de
falta de coordenação. Essa situação apresenta a discordância e justificativa dos governos em não aderirem
à coordenação, pois seus objetivos são distintos. Porém, Kenen (1999) afirma que mesmo com essa
distinção de objetivos os governos poderão ser beneficiados.

iv) Restrição de políticas institucionais: consiste nos obstáculos políticos e constitucionais que
prejudicam a negociação das políticas tanto no âmbito internacional como nacional. Pois, algumas
políticas, como a fiscal, esbarram em determinações de lei, a qual torna um empecilho para o bom
desenvolvimento da coordenação de políticas.

Assim como Kenen (1999), Niemann e Hagen (2008) concordam que aspectos institucionais,
fundamentados em lei, refletem no desempenho da coordenação. Niemann e Hagen (2008) acrescentam
que, em decorrência desses obstáculos há uma função de perda tanto para a autoridade monetária quanto à
fiscal. Em relação à política fiscal, ressalta que essa perda refere-se à incerteza no governo e à
incapacidade de elaborar políticas de longo prazo. Em contrapartida, a perda da autoridade monetária
reflete o Banco Central como conservador no que tange aos aspectos inflacionários.

A coordenação de políticas, conforme Laurens e La Piedra (1998), exige suporte aos arranjos
institucionais e operacionais das duas autoridades, fiscal e monetária. Como forma eficaz de coordenação,



tanto com Laurens e La Piedra (1998) quanto Mendonça (2003) concordam na independência do banco
central. Considerando que, dada a atribuição da autoridade monetária, quando torna-se independente, esta
isola suas decisões das pressões políticas. Sendo assim eficiente para planejar ações de longo prazo, bem
como a suportar as pressões dos preços e negociá-las.

A independência do Banco Central não indica independência absoluta, mas sim, que o Banco
Central possui determinado grau de autonomia, pois qualquer ação irá refletir em outras políticas e
também em aspectos sociais.

Mendonça (2003) destaca que a coordenação fiscal e monetária não apresenta solução eficiente
conseguida através da independência do banco central, mas é possível alcançar níveis maiores de bem-
estar social. Assim, considera como argumento a favor da coordenação o risco de uma política
contracionista que, na busca de estabilidade econômica, pode resultar em uma piora das variáveis
econômicas, tais como inflação, déficit e desemprego. Por outro lado, aponta como principal obstáculo à
coordenação de políticas a dificuldade em avaliar o tempo entre as ações implementadas e as expectativas
e decisões dos agentes, como também, os resultados da economia. Além disso, Mendonça (2003) ressalta
que onde não há coordenação surge a possibilidade de conflito entre as autoridades, resultando assim em
perda de custo social.

Para Pekarski (2007), a coordenação não é simples, pois há restrições de viabilidade na interação
entre as políticas fiscal e monetária. Destaca que mesmo levando em conta o comportamento passado dos
agentes, duas restrições principais que podem ser enfatizadas:

Em primeiro lugar, a limitação do instrumento de política fiscal, referindo-se ao déficit
orçamentário primário. E aponta que em contrapartida, a política monetária pode assumir qualquer valor.
Dessa forma, salienta que o volume de gastos do governo não pode ter receitas fiscais negativas, definida
pela curva Lafer. No entanto, na prática, o governo não se preocupa em diminuir os gastos. Portanto nesse
caso, mesmo o governo sendo capaz de gerar superávit, sua magnitude será pouco superior que a natural.
Assim, o governo não será capaz de parar o crescimento da dívida. Em segundo lugar, a política
monetária nem sempre é capaz de levar a economia para um estado estacionário, agindo de forma
independente. Dessa forma, obteve como resultado que a interação das autoridades fiscal e monetária
possui condição de limitação e ressalta que suas políticas devem evitar deixar a economia numa situação
de crise da dívida pública.

Apesar dos erros, restrições, obstáculos e mesmo as falhas para implementação da coordenação,
ainda essa ação tem sido o principal instrumento de estabilização econômica. Tem sido utilizada tanto em
países desenvolvidos como em desenvolvimento.  No entanto, algumas distinções são destacadas por
Pekarski (2007), que considera dois problemas em ambos os níveis de desenvolvimento dos países, quais
sejam: o viés inflacionário e o viés deficitário. Este último caracterizado é pelos países em
desenvolvimento, as quais financiam significativamente o déficit orçamental por meio da pratica de
senhoriagem.

A seção seguinte será apresentada as políticas fiscal e monetária e por fim a coordenação das
referidas políticas no Brasil.

3. As Políticas Fiscal e Monetária no Brasil no período de 2002-2012

Dadas as sucessivas crises na década de 90, a condução da política econômica foi repensada, com
vistas a amenizar os efeitos e alcançar a estabilidade. Assim, depois do Plano Real foi instituído em 1999
o regime de metas de inflação, por meio do decreto nº 3.088, de 21 de junho de 1999.

O conselho Monetário Nacional (CMN) anunciou, pela resolução 5, que o Índice de Preço ao
Consumidor Amplo (IPCA)4 relatado pelo IBGE foi escolhido como parâmetro de medida para as metas
de inflação. Então, o país retornou a um regime de câmbio flexível, adoção do regime de metas de
inflação e superávit primário, sinalizando maior clareza ao mercado.

De acordo com Bogdanski, Tombini e Werlang (2000), o Banco Central desenvolveu um conjunto
de ferramentas para apoiar o processo de decisão de política monetária. Tais instrumentos vão desde a

4 O IPCA uma amostra de famílias com renda pessoal entre 1 e 40 salários mínimos. Inclui nove regiões metropolitanas sendo: São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, bem como Goiânia e Distrito Federal.



estrutura de modelos de transmissão da política monetária para os preços até as medidas do núcleo de
inflação. Com base nos resultados encontrados, concluíram que: 1) a taxa de juros afeta os bens de
consumo duráveis e investimentos; 2) através de um canal direto, as mudanças na taxa de juros nominal
afeta contemporaneamente a taxa de câmbio nominal; 3) o mecanismo de crédito inoperante, dado a baixa
alavancagem do setor empresarial brasileiro.

Conforme Freitas (2005), a política econômica adotada desde 1999 no sentido de combate a
inflação tornou-se uma preocupação em relação ao déficit fiscal. Salienta ainda que, os ajustes
preconizados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) exigem que o país realize sucessivos superávits
primários para saldar os compromissos com pagamento de juros e amortização do principal. Esses ajustes
servem também como forma de garantir novos empréstimos, bem como tranqüilizar as expectativas dos
agentes econômicos. No entanto, apesar de sucessivos superávits primários alcançados, o país ainda
apresenta elevado déficit nominal e trajetória do perfil da dívida pública preocupante.

Blanchard (2004) coloca que, quando o Banco Central promove um incremento na taxa de juros,
os títulos da dívida pública tornam-se mais atrativos, o que induz a uma apreciação real da moeda
nacional. Porém, esse mesmo incremento também aumenta a probabilidade de default da dívida pública,
assim o resultado pode ter efeito contrário, os títulos tornam-se menos atrativos e induz a uma
depreciação real da moeda nacional. Nestas condições a política monetária é ineficaz, pois a economia
apresenta sinais de dominância fiscal.

De acordo com Fialho (2004) apud Canzoneri, Cumby e Dida (2000), um regime de dominância
fiscal refere-se à determinação dos superávits primários independente do nível da dívida, de maneira que
a oferta monetária e o nível de preços satisfaçam as necessidades fiscais. Em contrapartida, o regime de
dominância monetária ocorre quando os superávits respondem ao nível da dívida assegurando a solvência
fiscal do governo. Dessa forma, há um impasse em relação à política fiscal e monetária, pois ambas
podem representar uma âncora nominal para a economia. Assim, o Banco Central do Brasil determina o
regime de dominância fiscal fixando a oferta monetária o que se faz pela senhoriagem e pela restrição
orçamentária do governo com o intuito de controlar o nível de preços. Ou contrariamente, determina um
regime de dominância monetária quando o nível de preços está abaixo do equilíbrio, assim utiliza-se dos
canais convencionais de demanda agregada.

Lopreato (2007) destaca que com a política fiscal atrelada a metas rígidas foi necessário introduzir
a trajetória da dívida na execução orçamentária no que diz respeito aos contingenciamentos dos gastos
públicos para que dessa forma pudesse alcançar os superávits primários. Este tem caráter de despesa
obrigatória e as despesas discricionárias assumem o papel de resíduo. Assim, seria possível ajustar a
política fiscal cada vez que fosse necessário para o cumprimento das metas. Comenta ainda que, o modelo
fiscal deve ser repensado, pois  política está sendo utilizada como ferramenta para os agentes econômicos
avalistas do processo de valorização do capital privado. Dessa forma, sugere a revisão do espaço fiscal e
suas relações com a política monetária e cambial, a fim de enfrentar e controlar os problemas com os
gastos públicos e com a dívida pública.

De acordo com Pereira (2007), o desempenho da economia brasileira em boa parte do período
entre 2003 e 2006 não considerou adequadamente a relação existente entre a política fiscal e a política
monetária. Destaca que os juros altos comprometem o crescimento apesar de reduzir a dívida, porém o
aumento da carga tributária e o corte dos investimentos públicos são maléficos.

Freitas (2005) concorda com essa análise, enfatizando que a gestão fiscal de 2003 a 2005 não era a
mais adequada para atingir os objetivos. Relata que se percebia dois problemas: um centraliza-se no
controle da relação dívida/PIB que negligencia os impactos no PIB e o outro relaciona-se ao estoque da
dívida utilizado como indicador da solvência do Estado. E afirmou que o problema estava ligado à
subordinação da política fiscal à monetária.

Acrescenta que a maior parte da dívida se relacionava com a política monetária restritiva e à
instabilidade cambial. Como boa parte dessa dívida era de origem interna e de curto prazo, sugeriu
alongar o perfil da dívida, pois, assim reduziria a exposição às flutuações dos juros, além de reduzir o
risco da rolagem. Portanto, seria imprescindível a coordenação da política fiscal e monetária.

Conforme Machado (2010), o aumento da dívida pública é uma condição para a estabilização que
está firmada à custa da ancoragem monetária e cambial. Os gastos do governo nos últimos anos  se



referem à amortização e encargos da dívida pública mobiliária federal, já as despesas estão ligadas aos
benefícios previdenciários e encargos com pessoal.

O sistema previdenciário passou por reformas, duas entre 1995 e 2002 e uma entre 2003 e 2006.
Conforme Giambiagi (2007), a primeira reforma caracterizou-se pela descontitucionalização da regra de
cálculo dos benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), a segunda foi decorrente da
aprovação do setor previdenciário e a terceira foi a antecipação à vigência da idade mínima para a
aposentadoria dos que estavam na ativa.

De acordo com Lopreato (2007), a ampliação das receitas vinculadas às despesas obrigatórias
foram firmadas a partir do segundo mandato de FHC, visando atender pendências diversas e o social.
Com isso criou a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE). Além disso, a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF) determina a fixação do gasto mínimo com os diversos compromissos
sociais do governo, porém essas medidas elevaram as despesas obrigatórias na despesa total e chocaram
com a proposta de consolidação fiscal, aumentando o risco dos gastos sociais comprometer o ajuste fiscal.

Tal dominância já se observava de 1995 a 2002, conforme Carneiro e Wu (2005). Essa era uma
característica da economia brasileira que destacou como o alto grau de endividamento interno e externo
pode fazer com que decisões de política monetária possuam efeitos perversos sobre a economia e sobre a
eficácia da política monetária como instrumento de controle da inflação. Os autores entendem efeitos
perversos, em geral, como os efeitos inflacionários decorrentes das elevadas taxas de juros.

Conforme Moreira (2009), em razão da elevada taxa de juros, maior que a taxa de crescimento,
ocorre um efeito desestabilizador ao impor sucessivos déficits nominais.  Assim, torna-se factível a
coordenação das políticas monetária e fiscal para a estabilidade da economia.

Nesse sentido, a política fiscal torna-se importante para direcionar as ações governamentais e os
avanços na economia. Apesar de sua importância, a política fiscal não é independente e interage com a
política monetária e cambial. No entanto, a política fiscal é um instrumento essencial para alcançar os
objetivos macroeconômicos, cujo papel recebe diversas mudanças ao longo do tempo.

A preocupação em ajustar a política fiscal tem acompanhado os governos que por diversas
situações alteram o cenário de tal política. De acordo com Giambiagi (2007), a década de 90 foi marcada
por um processo de deterioração da situação fiscal, que na década atual a economia passou a conviver
com elevados superávits primários, aliado inicialmente por taxa de juro alta com viés posterior para baixa,
caminhando nesse sentido para uma situação de equilíbrio fiscal. Entre as mudanças no cenário
macroeconômico interno e externo, esse ajuste fiscal coincidiu com o aumento da dívida pública até o ano
de 2003 e percebendo uma redução da relação dívida/PIB a partir de 2004.

De acordo com BCB (1999), as mudanças implementadas nesse período, entre as esferas dos três
níveis de governo tinha o caráter imediato de obter superávits primários em cerca de 2,6% do PIB,
passando a aumentar em 0,2% nos anos seguintes. Já entre o governo central a meta os superávits
primários deveriam alcançar 1,8% do PIB em 1999, 2% em 2000 e 2,3% em 2001. Para obter esses
resultados, o governo deveria executar esforço fiscal aliado ao corte de despesas, em contrapartida
aumentou as receitas. Além disso, as ações do programa de estabilidade fiscal foram divididas em quatro
grupos: 1) medidas de natureza estrutural; 2) redução das despesas correntes e de capital em torno de 20%
das despesas passíveis no orçamento geral da União; 3) alteração do cálculo para a concessão do
benefício previdenciário ao setor privado; 4) aumento das receitas.

De acordo com Pinheiro (2006), a economia brasileira foi marcada por essa transição de programa
de estabilidade consolidada e pela criação das condições que favoreçam o crescimento sustentado.
Salienta que uma das condições para a forte estruturação são os superávits primários significativos, porém
acrescenta que há problemas no programa de ajuste fiscal, no que tange as despesas. Durante um longo
período, houve crescimento das despesas correntes não-financeiras do governo, nas quais tais despesas
não estão sujeitas a cortes ou restrições.

Então, o aumento contínuo das despesas obrigatórias reflete o grau de rigidez da estrutura
orçamentária, dada à contrapartida das receitas vinculadas, resultando num reduzido grau de liberdade
para corte nos gastos públicos. Essa situação ocasiona um caminho estreito nas despesas discricionárias
na qual o governo poderia ter margem para manobra, no entanto, essas são comprimidas pelas despesas



obrigatórias e superávits primários.  Dessa forma, a rigidez orçamentária pode promover o crescimento da
dívida pública em relação ao PIB.

Pinheiro (2006) destaca que houve aumento nas despesas não financeiras do governo. Afirma que
no momento da implantação do ajuste fiscal de 1999, a referida política se apresentava relativamente
frouxa. Por isso tal mecanismo serviu para perseguir o aumento de receita. Justifica que, parte dessas
receitas era oriunda das contribuições acumuladas, distorcendo as decisões dos agentes econômicos e
desestimulando a produtividade e competitividade da economia. Considerou que, numa situação de carga
tributária elevada e de necessidade de manter o superávit primário, aliado com crescimento das despesas,
conseqüentemente os investimentos públicos terão sua participação reduzida no total do PIB. Assim,
sugere que é preciso criar instrumentos de flexibilidade orçamentária capaz de restringir o crescimento
das despesas não financeiras do governo. Afirma que, com a adoção de um instrumento baseado em regra
fiscal capaz de aumentar a flexibilidade fiscal irá, também, favorecer as expectativas de mercado, além de
contribuir para a queda da taxa de juros e da dívida pública. E alerta que a meta fiscal deve contemplar
simultaneamente as políticas sociais, bem como a estabilidade econômica e as metas de crescimento
econômico. Salienta que essa flexibilidade é uma tarefa difícil, pois “Fiscal rigidity and the historical
drop of public investments are indicators or reflections of this conflict. It is impossible to maintain fiscal
sustainability without increasing the flexibility of expenditure; it is impossible to increase the flexibility of
expenditure without social costs” (Pinheiro, 2006). Dessa forma, a busca da estabilidade deve ser
perseguida, assim como as políticas sociais e o crescimento econômico sustentado.

4. METODOLOGIA ECONOMÉTRICA DE SÉRIES TEMPORAIS

Nesta subseção será abordada a metodologia e os procedimentos para séries temporais, sendo raiz
unitária, VAR, SVAR, bem como a fonte de dados. Foram realizados todos os testes recomendados pela
literatura.

Os dados referentes ao trabalho são obtidos por meio das publicações do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), Banco Central do Brasil (BCB), Tesouro Nacional (TN), principalmente.
As séries englobam o período de julho de 2001 a dezembro de 2012, num total de 138 observações, em
termos mensais.

Modelo empírico e definição das variáveis

O modelo a ser estimado é de auto-regressão vetorial (VAR) em que todas as variáveis são
consideradas como endógenas com defasagens próprias, e VAR estrutural (SVAR). O referido modelo é
apropriado, pois as equações estimadas são mutuamente afetadas pelos valores correntes e passados de
outra variável.
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Em que:
DLSELIC = a diferença da taxa de juros over Selic determinada pelo BCB no tempo; DLEXPINF =
diferença da expectativa da inflação do mercado sobre o IPCA, taxa acumulada para doze meses (%a.a.),
publicada pelo Relatório Focus, conforme BCB; LDESINF = desvio da inflação efetiva medida pelo
IPCA em relação à meta COPOM;

=HIATO o hiato do produto, ou seja, desvio do produto real em relação ao PIB potencial. O PIB
potencial é uma variável não observada indicando que essa variável deve ser construída a partir de uma
teoria. O produto potencial indica o nível de produção possível e devem-se ajustar os fatores de produção
pelo nível de utilização não-inflacionado. Dessa maneira, utiliza-se o filtro Hodrick-Prescott para
construir a variável baseada no índice de produção industrial.



Eficiência (EFIC): Esta variável representa a diferença entre o valor anunciado conforme a Leis de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o realizado pelo governo central. Essa variável mede o compromisso
da autoridade fiscal em honrar com o anunciado.

Todas as variáveis estão em termos logarítmicos por uniformidade da apresentação da equação.
Elas foram coletadas a partir de informações disponíveis na Secretaria do Tesouro Nacional e Banco
Central do Brasil. Foram analisadas separadamente para conhecer o comportamento de cada uma e aplicar
os procedimentos estatísticos. Verificou-se, também, a discussão da economia na literatura que indicou
algumas mudanças de cálculo em relação às contas do governo.

Este modelo testa uma variável nova de eficiência das autoridades fiscais com relação ao
cumprimento da meta fiscal. Essa medida é uma adaptação da metodologia utilizada em Cukierman,
Webb e Neyapty (1992), que atribui valor ao comprimento da meta estabelecida classificando conforme
uma escala predefinida conforme a tabela

Tabela 1: Critério Índice de Eficiência do Cumprimento da Meta Fiscal

Superávit Primário Governo

Central

Índice

Cumpriu a meta 1

Não cumpriu, mas ficou próximo 0,75

Não cumpriu, apenas parte da meta 0,50

Não cumpriu, distanciou da meta 0,25

Fonte: Adaptada pela autora a partir de Cukierman, Webb e Neyapty (1992).

O objetivo desta análise é verificar se fatores institucionais referentes à atuação da política fiscal
pode interferir no comportamento da taxa de juros básica da economia ao longo do tempo. A relevância
de incluir variáveis institucionais na função de reação do Banco Central vem sendo levantada na
literatura, como em Dias et al. (2013), Santos et al. (2013). Além disso, a construção de indicadores de
política fiscal tem sido realizada para o Brasil com o intuito de computar os efeitos da política fiscal,
como em Mendonça e Pessanha (2014). Outros autores apontaram a relevância do tratamento
institucional da atuação das autoridades fiscais com interação com a política monetária, de forma teórica
ou empírica, Mendonça (2012), Barros e Afonso (2013), Marques Junior e Correia (2012), Jesus e Correia
(2012), Santos (2004), Niemann e Hagen (2008), entre outros.

4.1 Análise dos Resultados

Conforme especificado na metodologia, o modelo apresenta uma variável nova que representa a
atuação das autoridades fiscais que identificamos como a eficiência da autoridade fiscal no cumprimento
das metas para o superávit primário previamente anunciado. Assim, os modelos VAR e SVAR são
aplicados para uma função de reação do Banco Central do Brasil para a taxa de juros no período de 2002
a 2013. Os testes de robustez do SVAR são os mesmos encontrados para o VAR simples.

De acordo com o resultado obtido pelo SVAR para o modelo, há uma relação de longo prazo
significativa entre as variáveis do sistema e a taxa de crescimento da taxa de juros na economia brasileira.
Novamente, foi confirmada uma relação de inércia na variação da Selic no longo prazo, com coeficiente
significativo a 1% de 0,047.

A variável DLEXPINF que representa a expectativa da inflação apresentou influência na taxa de
variação na DLSELIC teve coeficiente positivo de 0,0089. No modelo atual, o efeito dessa variável é
cerca 0,51%. Outra variável de utilização da política monetária, a LDESINF_SA, o desvio da inflação é
afetava pela DLSELIC em 0,027.  O hiato do produto representado pela variável do HIATO afeta a taxa
de crescimento da Selic com coeficiente de 0,05.



E, por último, a variável que mede a eficiência da autoridade fiscal (EFIC) com relação à
condução da política alcançou resultado de 4,4%, com coeficiente igual a 0,0439. Este resultado indica
que no longo prazo, o compromisso da autoridade fiscal no cumprimento da meta de superávit primário
afeta positivamente a taxa de crescimento da DLSELIC, implicando maior flexibilidade da Selic e menos
rigidez. No entanto, a taxa básica de juros da economia brasileira se torna ainda mais suscetível à
condução de política monetária, pois reage mais às suas ações.

È possível verificar que o modelo sugere uma relação de subordinação da política monetária em
relação à política fiscal, se o tamanho dos coeficientes for levado em conta. No entanto, ambas as
autoridades afetam com coeficiente positivo a taxa de juros Selic no longo prazo.

Quadro 1: Coeficientes do VAR Estrutural - Relação de Longo Prazo .
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados estatísticos.
*Os números ente parênteses representam a probabilidade de o respectivo coeficiente ser igual a
zero.

Posteriormente à estimação do modelo são apresentados os testes necessários de robustez como o
teste de estabilidade dos resíduos. Dessa forma, a quadro 2 mostra o gráfico para as raízes características
VAR ou SVAR, com posicionamento dentro do círculo unitário, o que indica a condição de
estacionariedade dos resíduos satisfeita.

Quadro 2: Teste de Estabilidade do VAR

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados estatísticos.



Conforme o quadro 3, ou seja, análise impulso resposta, o choque advindo da própria taxa de juros
demonstra um componente inercial para sua taxa de variação, indicando que dado um choque único na
variável DLSELIC provoca uma reação na própria taxa de juros que permanece para os dez meses
considerados, diminuindo com o tempo.

As oscilações observadas na taxa de crescimento da Selic, apresentam variações negativas para o
segundo (-0,027036), quinto (-0,019539) e sexto (-0,010082) meses.

A variável DLEXPINF, mostrou um efeito positivo sobre a taxa de crescimento da Selic em todos
os períodos, acelerando esta taxa. Novamente um impulso único na variável LDESINFSA causa
oscilações positivas na taxa de crescimento da Selic, no entanto, são relativamente pequenas.

A variável hiato do produto apresentou oscilações negativa inicialmente sobre a taxa Selic,
restringindo sua variação e, em geral, positivas nos períodos subsequentes, esse dissipando com o tempo.

Quanto à variável EFIC, que representa a eficiência da autoridade fiscal, a resposta da variável
Selic é praticamente nula. Apenas se consideramos os cenários das margens de erros de +2 ou -2 desvios-
padrão, um único choque na EFIC causaria efeitos na DLSELIC para o curto prazo.

Além disso, considere os resultados para os choques acumulados nas variáveis do sistema sobre a
taxa de crescimento da Selic, representando neste estudo choques de longo prazo ou mudança de conduta
da política econômica ou da estrutura da economia. O horizonte da análise considera 18 meses depois do
choque.
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Quadro 3: Funções Impulso-Resposta - DLSELIC – Choque Único
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados estatísticos.



Verificou-se a função impulso resposta para choque acumulados e percebeu-se pela representação
mostrada no quadro 4 que os choques acumulados advindos da variável que representa a eficiência da
autoridade fiscal em atingir suas metas de superávit causam respostas da taxa de crescimento da Selic a
partir do sexto mês, implicando em restrição da taxa de crescimento da Selic. Isto provavelmente ocorre
devido ao efeito calendário já apontado para a política monetária.5 A queda ao invés de aumento da taxa
de variação da Selic pode representar uma resposta à mudança de conduta para a política fiscal, causando
mais rigidez para a Selic.
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Quadro 4: Funções de Impulso-Resposta - DLSELIC - Choques Acumulados
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados estatísticos
De acordo com as funções impulso-resposta de choques acumulados nas variáveis do sistema para

um horizonte de 18 meses, as variações da DLSELIC confirmam os efeitos negativos da variável fiscal,
indicando uma rigidez no longo prazo para a Selic.

5 Veja Dias; Teixeira e Dias (2013).



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo procurou abordar a condução da política fiscal e o endividamento público
brasileiro à luz da coordenação de políticas, bem como, expor seus principais instrumentos utilizados pela
autoridade fiscal como meio de atingir os objetivos propostos governo.

Dessa forma, os aspectos teóricos que contemplaram os principais argumentos sobre a
coordenação suas formas e mesmos as falhas que são obstáculos a condução da política, porém, visto pela
literatura que a coordenação é necessária em determinadas situações. Além disso, há consenso na
literatura econômica nacional e internacional de que os policymakers devem considerar as consequências
da tomada de decisão para o longo prazo e não apenas para o curto prazo.

Desde 1999, o regime de metas de inflação é praticado no Brasil com o apoio de compromissos
fiscais. A economia brasileira no período de 2001 a 2012 sofreu diversas intervenções de políticas
macroeconômicas, tanto fiscais como monetárias. Eventos internos, como eleições, e externos, crise
argentina, crise imobiliária, contribuíram para mudanças e dificuldades no atendimento das próprias
metas anunciadas e no comprometimento em honrá-las. No entanto, a transparência do modelo adotado,
regime de metas de inflação, buscou inicialmente garantir a credibilidade para o mercado. Porém, a
credibilidade vem sendo cada vez mais objeto de testes do modelo adotado no Brasil, em função dessas
mudanças observadas na atuação da política.

Outros efeitos sobre a condução da política ocorreu no âmbito fiscal, se percebeu a prioridade do
governo no pagamento da dívida pública. Em consequência, algumas questões na economia ficaram em
segundo plano, como o crescimento econômico, os investimentos em programas de infra-estrutura.
Ademais, houve no período razoável resgate de títulos públicos, bem como novas emissões de títulos do
Tesouro Nacional. Dessa forma, o perfil da dívida pública alterou-se, antes era principalmente externa e
no momento, passou a ser gerada em moeda doméstica, porém com credores em sua maior parte
estrangeiros.

O modelo empírico de vetores auto-regressivos estruturais confirmou os resultados apontados na
discussão da literatura, com efeitos de longo prazo para variáveis fiscais, considerando receita relativa a
gastos governamentais correntes, e para variáveis tradicionalmente utilizadas em funções de reação.
Alguns autores argumentam sobre a subordinação das políticas, e no presente estudo se percebeu que a
política monetária está subordinada à política fiscal, considerando as estimativas dos coeficientes. Sendo
assim, quando o governo aumenta seus gastos relativos às suas receitas correntes torna mais lenta a queda
da taxa de juros. Isso sugere que a política monetária tem sido um suporte para o cumprimento da meta
fiscal e não vice-versa.

Contudo, este estudo inova com a criação de um indicador de eficiência da condução da política
fiscal, com significância para o longo prazo deste sobre a taxa de crescimento da taxa juros. Em geral,
fica clara a necessidade de novos indicadores para tratar a participação da conduta de política ao
comportamento dos agregados econômicos na economia brasileira.
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