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Resumo

Este artigo busca avaliar os efeitos da gestão do prazo médio de vencimento dos títulos públicos
sobre a eficácia da política fiscal. Desenvolveu-se um modelo DSGE baseado em Krause e Moyen
(2016) que inclui títulos e juros de longo prazo. Três perfis de gerenciamento foram avaliados,
inclusive o perfil de maturidade média dos títulos brasileiros. Os resultados sugerem influência do
gerenciamento do perfil de maturidade dos títulos sobre os multiplicadores fiscais, proporcionando
maior resposta quanto maior o prazo médio de vencimento. Ademais, as simulações também
sugerem a superioridade da política fiscal baseada em gastos com investimento público em
comparação a expansão pautada em gastos com consumo, corroborando Cavalcanti e Vereda
(2015) e Moura (2015).
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Abstract

This paper sought to evaluate the effects of public debt management over fiscal policy efficiency.
It was developed a DSGE model based in Krause and Moyen (2016) which includes short and
long-term versions for bonds and interest rate. Three management scenarios were evalueted,
including brazilian securities average term. The results suggests influence of public bonds maturity
management over fiscals multipliers, allowing for a higher response as longer average maturity is.
Furthermore, the simulations also suggests superiority of fiscal policy based in public investiment
compared to public consumption spending expansion, corroborating Cavalcanti e Vereda (2015) e
Moura (2015).
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1 Introdução
A crise financeira mundial eclodida em 2008 reacendeu a discussão acerca dos efeitos dos

gastos governamentais sobre a economia, uma vez que diversos países adotaram políticas fiscais
anticíclicas como maneira de combater a queda na demanda agregada1. Contudo, não há consenso
entre economistas acerca do papel e dos possíveis benefícios de políticas pautadas em gasto público.
Por um lado, após a Grande Depressão, Keynes defendeu o gasto governamental em recessões como
alternativa anticíclica de estímulo à economia e, desde então, algumas nações adotaram tal estratégia.
Por outro, os modelos de ciclos de negócios (em Inglês, RBC) e a corrente Novo-Keynesiana postulam
que o gasto público é ineficiente, de acordo com a hipótese do comportamento ricardiano dos agentes
econômicos, baseado nas contribuições de Barro (1974).

Não obstante a grande importância dos estímulos à demanda agregada decorrentes do dispêndio
público, o aumento continuado do gasto governamental sem a contrapartida na geração de receitas
pode se tornar um fator de risco à estabilidade econômica, conforme descrito em Sargent e Wallace
(1981). Assim, as políticas de gerenciamento da dívida pública assumem um papel essencial na
manutenção da estabilidade econômica ao assegurarem o atendimento, ao menor custo financeiro
possível no curto, médio e longo prazo das necessidades de financiamento do governo (IMF, 2014, pág.
8). Aliando, então, orçamento equilibrado e dívida sustentável, o que se constitui no “alicerce fiscal”
que viabiliza a continuidade das políticas públicas de desenvolvimento.

A despeito da importância do estudo dos multiplicadores fiscais, ainda é possível observar
uma lacuna a ser preenchida na literatura nacional no que diz respeito a esta investigação através
de Modelos Dinâmicos Estocásticos de Equilíbrio Geral (em Inglês, DSGE), onde destacam-se os
trabalhos de Cavalcanti e Vereda (2015), Moura (2015) e Costa Junior et al. (2017). Nessa perspectiva,
o objetivo do presente estudo é calcular o multiplicador fiscal de gastos e investimento públicos,
diferenciando-se dos demais por inserir na modelagem ativos governamentais de longo prazo, baseado
em Krause e Moyen (2016).

Por meio dessa abordagem, objetiva-se promover uma investigação direcionada acerca do papel
desempenhado pela gestão da dívida sobre os efeitos da política fiscal, podendo gerar efeitos positivos
através da compreensão da influência dos mecanismos de financiamento dos gastos públicos sobre a
eficácia da política fiscal e, consequentemente, seus desdobramentos sobre a economia. Para isto, foi
desenvolvido um modelo DSGE de média-escala para uma economia aberta calibrado para refletir
os mais diversos aspectos e características da economia brasileira. Nesse contexto, são introduzidos
agentes não ricardianos, hábitos de consumo, tributação distorciva, fricções financeiras e títulos de
diversas maturidades.

De forma geral, os resultados encontrados no presente artigo sugerem a superioridade de
políticas de expansão fiscal baseadas no investimento público, comparativamente a política fiscal
de gastos com consumo, em consonância com os achados de Cavalcanti e Vereda (2015) e Moura
(2015). As simulações do modelo foram capazes de identificar o efeito crowding-out, decorrente do
aumento dos gastos públicos sobre o investimento do setor privado. Ademais, também foi possível
observar uma recomposição entre os componentes do gasto governamental, devido, principalmente, a
hipótese de manutenção de um orçamento equilibrado no longo prazo. Por fim, os resultados também
mostram que a adequada gestão da dívida pública possui efeitos positivos sobre o multiplicador fiscal,
proporcionando menor resposta dos juros de longo prazo e consequente maior multiplicador frente a
uma expansão fiscal, para gastos com consumo e investimentos públicos, quanto maior o prazo médio
de gerenciamento dos títulos.

O presente estudo está divido em cinco seções, inclusive esta introdução. Na seção 2 é realizado
um breve levantamento bibliográfico acerca do tema em questão. A seção 3 explicita as principais
1 Entre os principais pacotes antirecessão se destacam: American Recovery and Reinvestiment Act, realizados nos

Estados Unidos; O Programa de Aceleração do Crescimento 1 e 2, implantados no Brasil, entre outros.
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hipóteses e equações do modelo DSGE aqui desenvolvido. Já na seção 4, têm-se a discussão a respeito
dos resultados obtidos através das análises das funções de resposta ao impulso (subseção 4.1) e
dos multiplicadores fiscais (subseção 4.2). Finalmente, a seção 5 encerra o trabalho com algumas
conclusões e considerações.

2 Revisão da Literatura
Diversos trabalhos já se dedicaram a estimar o multiplicador fiscal na literatura mundial, tanto

de maneira empírica, principalmente por meio da metodologia de Vetores Autorregressivos (VAR),
quanto de maneira teórica, através da modelagem DSGE. A presente seção objetiva apresentar uma
breve revisão dos principais estudos relacionados a temática dos multiplicadores fiscais de gasto do
governo. Pioneiramente, o artigo de Blanchard e Perotti (2002) buscou investigar os efeitos da política
fiscal, especificamente os gastos do governo e os tributos, sobre a economia através de um modelo de
vetores autorregressivos estrutural (em Inglês, SVAR). Os resultados encontrados sugerem que os
choques de gastos influenciam o produto positivamente, enquanto, um choque nos tributos resulta
em impacto negativo sobre o PIB. Ademais, uma combinação de políticas pautadas no aumento
simultâneo de gastos e tributos possui forte efeito negativo sobre o investimento privado.

Posteriormente a este trabalho, um intenso debate acerca dos efeitos do gasto público sobre a
economia foi estimulado e, diversas metodologias foram implementadas na busca por uma melhor
aderência empírica aos dados, principalmente técnicas de estimação de parâmetros variando no tempo.
Por exemplo, a metodologia de Vetores Autorregressivos Threshold (TVAR) foi utilizada no intuito
de verificar uma possível variabilidade no multiplicador em decorrência do estado da economia,
destacando-se o trabalho de Baum e Koester (2011). Os resultados sugerem que os multiplicadores
fiscais são maiores em períodos de recessão econômica e possuem papel limitado em períodos de
expansão, em outras palavras, a intensidade do efeito multiplicador e, portanto, a eficácia do gasto
público depende do estado do ciclo de negócios.

Nessa mesma linha, o estudo de Kirchner et al. (2010) utilizou um Vetor Autorregressivo
Bayesiano (BVAR) para avaliar o gasto público na União Europeia e chegou a conclusão que a eficácia
do gasto do governo em estimular a atividade econômica apresentou declínio ao longo do tempo. De
acordo com os autores, os multiplicadores de curto prazo cresceram até meados dos anos de 1980,
posteriormente apresentando valores abaixo da unidade, chegando próximo a 0,5 na década de 2010.
A explicação para isso é de que o aumento do gasto público provoca efeito substituição nos demais
componentes da demanda agregada, mitigando o efeito da expansão fiscal.

Em estudo direcionado aos países membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OECD), Riera-Crichton et al. (2015) também buscaram estimar o multiplicador
fiscal por meio de metodologias não lineares. De acordo com os autores, os multiplicadores estima-
dos com base em metodologias lineares podem apresentar viés devido a assimetria de resposta do
gasto governamental em períodos de recessão (ascensão) da economia. Os resultados corroboram os
encontrados por Baum e Koester (2011), sugerindo que o efeito multiplicador é assimétrico durante
recessões, mostrando-se maior de acordo com a intensidade da recessão.

Pautadas na crítica de Lucas (1976) aos modelos econométricos, surgiram questionamentos
acerca das relações causais identificadas a partir de estudos empíricos, devido principalmente a
ausência de fundamentação teórica dos modelos de vetores autorregressivos, essa limitação deu maior
espaço aos modelos DSGE ao longo dos últimos anos2. Os trabalhos de Christiano et al. (2005), Cogan
et al. (2010), Leeper et al. (2010), Chahrour et al. (2012), Canzoneri et al. (2016), entre outros, se
valeram de modelos DSGE para investigar os efeitos da política fiscal sobre a economia. Christiano
2 O argumento é que os modelos DSGE, ao descreverem os fundamentos microeconômicos da escolha ótima dos

indivíduos apresentam uma relação causal estrutural clara entre as variáveis de interesse, tornando-se menos
dependentes de dados passados comparativamente aos modelos econométricos.
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et al. (2005) desenvolveram um modelo Novo-Keynesiano, objetivando estimar os multiplicadores
fiscais de gasto e tributação, bem como avaliar os efeitos da política fiscal. Os resultados sugerem
que o multiplicador fiscal possui efeito positivo (maior que 1) apenas no curto prazo, alcançando
valores negativos a medida que o horizonte de análise é ampliado, devido a necessidade de aumento
da tributação para conter o impacto da política expansionista sobre a dívida.

Através de um modelo DSGE, Chahrour et al. (2012) buscaram identificar se o fator causador
das diferenças no valor estimado dos multiplicadores fiscais encontrados nos trabalhos de Blanchard e
Perotti (2002) e Romer e Romer (2010) são devidos aos diferentes mecanismos de identificação do
estímulo fiscal em questão. Os resultados apontam para a rejeição da hipótese levantada, de acordo
com os autores, um dos fatores causadores de tal diferença no valor dos multiplicadores através da
modelagem VAR está associado ao pequeno tamanho da amostra utilizada na estimação. Ademais, os
autores também encontraram multiplicadores fiscais de gastos superiores a multiplicadores de impostos.
Leeper et al. (2010) calculam o multiplicador fiscal baseado em quatro diferentes instrumentos fiscais:
consumo público, transferências lump-sum e tributação do capital e trabalho. Os resultados mostram,
assim como em Chahrour et al. (2012), maiores multiplicadores de gastos em comparação aos
multiplicadores de impostos. Canzoneri et al. (2016) mostraram que o multiplicador fiscal responde
de forma assimétrica, podendo ser fortemente influenciado pelo estado da economia. Por um lado, em
períodos de recessão, o multiplicador pode assumir valores superiores a um, enquanto períodos de
ascensão econômica podem produzir multiplicadores inferiores a unidade.

Em relação a literatura nacional, alguns trabalhos já se dedicaram a investigar os efeitos dos
gastos do governo sobre a economia através da modelagem DSGE, destacando-se os trabalhos de:
Cavalcanti e Vereda (2015), Moura (2015) e Costa Junior et al. (2017). O trabalho de Cavalcanti e
Vereda (2015) analisou a interação de diferentes instrumentos de política fiscal e regras fiscais. Dentre
os principais resultados, os autores encontraram que multiplicadores de investimento público podem
ser negativos no curto prazo, entretanto, se apresentam sempre positivos no médio prazo. Moura
(2015) buscou calcular os multiplicadores fiscais com gasto e investimento público a valor presente. De
forma geral, os resultados encontrados sugerem maior desempenho da política de gastos pautados em
investimento público, uma vez que o multiplicador de gastos com consumo apresentou efeito inicial
positivo e maior que um, entretanto, este tipo de gasto público teve seu efeito de longo prazo mitigado,
resultando em um multiplicador de gastos inferior a um. Costa Junior et al. (2017) investigaram
diversos tipos de multiplicadores, os principais resultados sugerem que os multiplicadores de gastos e
investimentos como as ferramentas mais efetivas no combate a crise, entretanto, o maior multiplicador
registrado foi alcançado através da redução das alíquotas tributárias.

3 Modelo
O desenvolvimento do presente modelo DSGE busca incorporar as mais marcantes caracterís-

ticas da economia brasileira, sendo fundamentado principalmente nos trabalhos de Woodford (2001),
Schmitt-Grohé e Uribe (2003), Galí (2008), De Castro et al. (2015), Moura (2015), Krause e Moyen
(2016) e Costa Junior et al. (2017). O modelo Novo-Keynesiano descreve uma economia aberta, na qual
há formação de hábitos no consumo, taxação distorciva, rigidez nominal e concorrência monopolística.
Ademais, apresenta-se dividido em quatro grandes blocos: famílias, firmas, setor externo e governo. A
Figura 1 apresenta a estrutura da economia por fluxos.

Existem dois tipos de famílias: ricardianas (otimizadoras) e não ricardianas (restritas). As
famílias inseridas no primeiro grupo ofertam trabalho, capital físico, consomem e investem em títulos
governamentais; as famílias do segundo grupo também ofertam trabalho e consomem, entretanto, não
possuem acesso ao mercado de títulos, financeiro e de capital, sendo assim, consomem a totalidade de
sua renda a cada período não apresentando, portanto, comportamento ricardiano.
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Figura 1 – Fluxograma do Modelo 2
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Fonte: Elaboração própria.

A produção é dividida em duas categorias: bens finais (varejistas) e bens intermediários
(atacadistas). A firma produtora de bens finais atua em um mercado competitivo e transforma os bens
produzidos pelas atacadistas em uma cesta homogênea. Por outro lado, as firmas produtoras de bens
intermediários estão inseridas em um mercado de concorrência monopolística e empregam capital e
trabalho ofertado pelas famílias, bem como empregam insumos domésticos e estrangeiros no processo
produtivo do bem intermediário. É importante destacar que, assim como em Moura (2015) e Costa
Junior et al. (2017), a função de produção do insumo doméstico utiliza não somente capital e trabalho
privado, mas também capital público representando as condições de infraestrutura da economia.

A economia exporta bens produzidos domesticamente e importa insumos a serem utilizados
no processo produtivo do bem intermediário. Sendo assim, o setor externo é composto pela demanda
estrangeira por bens nacionais, balanço de pagamentos, prêmio de risco, juros e inflação externa. O
prêmio de risco é inserido no modelo para torná-lo estacionário, de acordo com a técnica proposta
por Schmitt-Grohé e Uribe (2003). O governo central é subdivido em dois agentes: autoridade fiscal e
monetária. A autoridade fiscal é responsável por realizar a arrecadação tributária, transferências de
renda e pela emissão de títulos, estes usados para financiar os gastos públicos com consumo e investi-
mento. Os gastos com consumo e investimento públicos seguem regras de movimento condicionadas
pelo estoque de dívida e superávit primário. Por sua vez, a autoridade monetária é responsável pelo
controle da dinâmica dos preços, seguindo o Regime de Metas para Inflação.

3.1 Estrutura de Maturidade Recursiva dos Títulos da Dívida Pública
No presente artigo, a modelagem dos títulos públicos segue o proposto por Krause e Moyen

(2016). Essa abordagem diferencia-se3 por incluir tanto ativos quanto juros de curto e longo prazo, de
3 Outra abordagem para a modelagem de títulos com diferentes maturidades foi proposta por Woodford (2001).

Nesse caso, a dívida deveria consistir de perpetuidades com papéis de decaimento exponencial. Assim, um título
emitido em t paga ρj unidades monetárias após j + 1 períodos, para cada j ≥ 0 e um fator de desconto 0 ≤ ρ < β−1.
Quando ρ→ 1 gradativamente, tem-se a ampliação da maturidade do título. No caso extremo, quando ρ = 1 tem-se
um título perpétuo, enquanto o título de um período possui ρ = 0.
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maneira recursiva. De forma geral, a probabilidade dos títulos públicos maturarem a cada período é
dado por ρ, assim, a lei de movimento do estoque de títulos de longo prazo evolui de acordo com:

BLP
t = (1− ρ)BLP

t−1 +BLP,n
t (1)

em que BLP
t denota os títulos de longo prazo, BLP,n

t são os títulos recém-emitidos e (1− ρ)Bt−1 são
os títulos que não maturaram em t.

Seja RLP,n
t e RLP

t as taxas de juros sobre os ativos recém-emitidos e a taxa de juros de longo
prazo, respectivamente, no período t. Assim, a taxa de juros de longo prazo é pode ser expressa por:

RLP
t =

(
BLP,n
t

BLP
t

)
RLP,n
t + (1− ρ)

(
BLP,n
t−1
BLP
t

)
RLP,n
t−1 + (1− ρ)2

(
BLP,n
t−2
BLP
t

)
RLP,n
t−2 + . . . (2)

A Equação 2 mostra que a taxa de juros de longo prazo é uma média ponderada das taxas de juros
sobre os títulos recém-emitidos a cada período. Dessa maneira, o peso da taxa de juros de um título
emitido em períodos anteriores sobre a taxa de juros de longo prazo é diretamente proporcional a
parcela desses títulos (novos) ainda restantes no estoque total, implicando que quanto mais recente
for o título, maior é o peso de sua taxa de juros de emissão na taxa de juros média de longo prazo.

Então, a taxa de juros média dos títulos de longo prazo à vencer pode ser recursivamente
expressa da seguinte maneira:

RLP
t BLP

t = (1− ρ)RLP
t−1B

LP
t−1 +RLP,n

t BLP,n
t (3)

Vale ressaltar que o parâmetro ρ determina não somente a fração dos títulos que maturam, mas
também a maturidade média dos títulos vincendo, ρ, expressa por ρ = 1/ρ.

3.2 Famílias
O presente trabalho admite dois tipos de famílias indexadas por j ∈ (0, 1), em que uma parcela

ωR não possui acesso ao mercado financeiro, sendo estas denominadas de famílias não ricardianas ou
rule-of-thumb em virtude da impossibilidade da substituição intertemporal entre consumo e poupança.
Por outro lado, a parcela restante (1−ωR) das famílias possui acesso ao mercado financeiro, de títulos
públicos e capital e, assim, é capaz de alocar intertemporalmente de maneira ótima o consumo e
a poupança, essas famílias são denominadas de famílias ricardianas. Tanto as famílias ricardianas
quanto as não ricardianas ofertam trabalho em um mercado competitivo, dessa maneira, os salários
recebidos por ambas são idênticos e flexíveis.

3.2.1 Famílias Ricardianas (R)

A família ricardiana escolhe entre consumo, poupança, investimento e lazer de forma a
maximizar intertemporalmente seu nível de utilidade esperada. Em sua decisão de poupança, esta
pode alocar entre três diferentes possibilidades: capital físico, títulos estrangeiros e títulos públicos
domésticos. Seja R ∈ (0, 1−ωR) o índice de uma família ricardiana, então seu problema de maximização
pode ser descrito por:

Et
∞∑
t=0

βt

(CR,t − hCR,t−1)1−σ

1− σ −
N1+ϕ
R,t

1 + ϕ


considerando a existência de um título público com maturidade superior a um período, de acordo com
a modelagem proposta por Krause e Moyen (2016), a restrição orçamentária da família ricardiana
pode ser expressa por:
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(1 + τ c)(CR,t + IP,t) +KP,t

[
ψ1(Ut − 1) + ψ2

2 (Ut − 1)2
]

+ BCPt
Pt

+ BLP,nt

Pt
+ St

BCP,∗t

Pt
= (1 − τw)Wt

Pt
NR,t

+(1 − τK)RKt Ut
KP,t

Pt
+ (1 +Rt−1)B

CP
t−1

Pt
+ (ρ+RLPt )B

LP
t−1

Pt
+ St(1 + φt−1R

∗
t−1)B

CP,∗
t

Pt
+ (1 − ω1)TRGt

o problema de maximização da família ricardiana também é sujeito a seguinte lei de movimento do
capital físico:

KP,t+1 = (1− δK)KP,t + IP,t

1− χ

2

(
IP,t
IP,t−1

− 1
)2
 (4)

em que CR,t denota consumo, NR,t as horas de trabalho ofertadas, h é o parâmetro referente a
formação de hábitos no consumo, βt denota o fator de desconto, ϕ é o inverso da elasticidade de
trabalho de Frisch, KP

t é o capital físico, Ut é a taxa de utilização do capital, IP,t é o investimento,
BCP
t são os títulos de curto prazo, BLP

t são os títulos de longo prazo, ρ é parâmetro que denota o
prazo médio do título de longo prazo, B∗t são títulos estrangeiros, St é a taxa de câmbio nominal,
φt é o risco país, Wt é o salário nominal, TRGt são as transferências, χ é um parâmetro relativo a
sensibilidade dos custos de investimento, δK é a taxa de depreciação; τK , τW e τC representam as
alíquotas de imposto sobre o capital, renda e consumo, respectivamente.

A escolha entre consumo e poupança é guida pela equação de Euler para os títulos de curto
prazo, encontradas a partir das condições de primeira ordem do problema da família ricardiana:

λR,t =
( 1

1− τW
)(

Pt
Wt

)
ZN
t N

ϕ
R,t (5)

e da seguinte equação de Euler para títulos de longo prazo:

1 = βtEt
(
λR1,t+1

λR1,t

Pt
Pt+1

) [
1 +RLP,n

t − λR2,t+1(1− ρ)∆RLP,n
t+1

]
(6)

a Equação 6 relaciona o fator estocástico de desconto intertemporal βt
λ1
R,t+1
λ1
R,t

Pt
Pt+1

a taxa de juros
sobre títulos de longo prazo recém-emitidos, RLP,n

t , corrigido por mudanças na mesma, ∆RLP,n
t+1 =

RLP,n
t+1 −R

LP,n
t . Este último termo representa os ganhos (ou perdas) de capital no período t+ 1 em

decorrência de um aumento (ou queda) na taxa esperada de juros de longo prazo.
A taxa de câmbio real é definida como o preço do bem de consumo estrangeiro, expresso em

termos da moeda local, em relação ao preço do bem de consumo doméstico, de acordo com:

Et = StP
∗
t

Pt
(7)

no qual P ∗t denota o preço do bem de consumo estrangeiro em termos da moeda internacional.

3.2.2 Famílias Não Ricardianas (NR)

O problema da família não ricardiana é relativamente mais simples, uma vez que esta categoria
de famílias não possui acesso ao mercado financeiro, títulos governamentais e capital físico. A restrição
à liquidez impossibilita estas famílias de maximizarem a utilidade intertemporalmente, assim, o
consumo dos agentes não ricardianas deve exaurir a totalidade de sua renda a cada período. O
problema das famílias não ricardianas pode ser expresso por:

Et
∞∑
t=0

βt

(CNR,t − hCNR,t−1)1−σ

1− σ −
N1+ϕ
NR,t

1 + ϕ
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sujeito à seguinte restrição orçamentária:

(1 + τ c)CNR,t = (1− τw)Wt

Pt
NNR,t + ωRTRGt

onde CNR,t denota o consumo e NNR,t as horas de trabalho ofertadas pelos agentes não ricardianos
em t.

3.3 Firmas
3.3.1 Firma Produtoras de Bens Finais

O setor de produção de bens finais é composto por um contínuo de firmas varejistas, indexadas
por j ∈ (0, 1), que adquirem o bem intermediário, Yj,t, produzido pelas firmas atacadistas e os
transformam em um bem homogêneo, Yt, o qual é vendido ao preço Pt, de acordo com:

Yt =
 ∫ 1

0
Y

Ψ−1
Ψ

j,t dj

 Ψ
Ψ−1

(8)

onde Ψ > 1 representa a elasticidade de substituição entre os bens intermediários.
A firma varejista representativa maximiza seu lucro sujeito a função de produção, dado o

preço do bem intermediário e do bem final, o resultado é a curva de demanda a qual cada varejista se
depara, que pode ser expressa por:

Yj,t =
(
Pj,t
Pt

)−Ψ
Yt (9)

a expressão acima implica que a demanda pelo j-ésimo bem intermediário é decrescente em relação
aos preços relativos e crescente em relação a produção do bem final. Substituindo a Equação 9 em 8,
chega-se ao índice de preços correspondente:

Pt =
 ∫ 1

0
P 1−Ψ
j,t dj

 1
1−Ψ

(10)

a Equação 10 é a regra de precificação de bens finais da economia.

3.3.2 Firma Produtoras de Bens Intermediários

3.3.2.1 Primeiro Estágio: Produção de Insumos Domésticos

A firma produtora de bens intermediários resolve seu problema em três estágios: primeiramente,
escolhe a combinação ótima de trabalho e capital privado para produzir o insumo doméstico (Y D

j,t );
posteriormente, no intuito de determinar o nível ótimo de produção (Yj,t), a firma escolhe entre
insumos domésticos e importados; Por fim, a firma determina o preço do produto. No primeiro
estágio, a firma opera em concorrência perfeita para produzir o insumo doméstico, usando a seguinte
tecnologia de produção:

Y D
j,t = At(KP,j,t)α1Nj,t

α2(KG,j,t)α3 (11)
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em que α1, α2 e α3 denotam as proporções empregadas de capital privado, trabalho e capital público no
processo produtivo dos insumos domésticos, respectivamente. A variável At captura o nível tecnológico
da economia, que é determinado de forma exógena e evolui de acordo com a seguinte lei de movimento:

log(At) = (1− ρA) log(Ass) + ρA log(At−1) + εAt (12)

em que εAt é um processo i.i.d (0, σA) e ρA é a persistência do choque tecnológico.
A j-ésima firma produtora do insumo doméstico determina a escolha ótima dos fatores de

produção com o objetivo de minimizar os seus custos totais de produção. As condições de primeira
ordem (CPO) desse problema fornecem as relações ótimas:

Wt = PD
j,t (1− α2)

Y D
j,t

Nj,t

(13)

e

RK
t = PD

j,t α1
Y D
j,t

Kj,t

(14)

em que PD
j,t denota o preço sombra da função de produção, ou seja, é equivalente ao custo marginal

da j-ésima firma, portanto, o custo marginal pode ser expresso por:

PD
j,t =

(
1

AtK
α3
G,j,t

)(
RK
t

α1

)α (
Wt

α2

)1−α
(15)

uma vez que a firma produtora de insumos domésticos atua sob concorrência perfeita, o preço do
insumo será igual ao custo marginal de produzi-lo.

3.3.2.2 Segundo Estágio: Produção de Bens Intermediários

No segundo estágio do processo produtivo, a firma atua sob concorrência monopolística e
escolhe entre os insumos domésticos (Y D

j,t ) e importados (Mj,t) para produzir o bem intermediário
(Yj,t), de acordo com a seguinte especificação tecnológica:

Yj,t =
[
ω

1
ξ

2

(
Y D
j,t

) ξ−1
ξ + (1− ω2)

1
ξ M

ξ−1
ξ

j,t

] ξ
ξ−1

(16)

em que ω2 denota a proporção do insumo doméstico no processo produtivo e ξ representa a elasticidade
de substituição entre os insumos domésticos e importados.

A j-ésima firma produtora de bens intermediários determina a escolha ótima dos insumos
objetivando minimizar os seus custos totais de produção de acordo com:

min
Y D,M

PD
j,t Y

D
j,t +Mj,t St P

∗
t (17)

condicionado à tecnologia de produção descrita na Equação 16. As condições de primeira ordem do
problema fornecem as quantidades ótimas de cada insumo demandadas pela firma monopolística:

Y D
j,t = ω2

(
CMj,t

PD
j,t

)ξ
Yj,t (18)

e
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Mj,t = (1− ω2)
(
CMj,t

StP ∗t

)ξ
Yj,t (19)

O custo marginal é proporcionalmente determinado pela utilização dos insumos no processo produtivo,
assim, esse torna-se uma proporção dos preços vigentes naquele momento, de acordo com:

CMj,t =
[
ω2

(
PD
j,t

)1−ξ
+ (1− ω2) St (P ∗t )1−ξ

] 1
1−ξ

(20)

3.3.2.3 Terceiro Estágio: Precificação à la Calvo

O terceiro estágio do processo produtivo dos bens intermediários consiste na determinação
do preço de venda de tais produtos. No presente trabalho, a evolução dos preços agregados segue o
proposto por Calvo (1983), no qual cada firma pode reajustar seus preços com probabilidade (1− θ)
em qualquer período, independente do último reajuste, enquanto θ produtores mantêm seus preços
inalterados4. Considerando que não terá oportunidade de redefinir seu preço, as firmas as quais
obtiveram permissão para reajustar o preço escolhem P ∗t no período t, de forma a maximizar o lucro
esperado em valor presente enquanto o preço se mantém efetivo. Nesse contexto, o preço de equilíbrio
é:

P ∗j,t =
(

Ψ
Ψ− 1

)
Et
∞∑
t=0

(βθ)iCMj,t+1

Dado a fração θ de varejistas que não reajustam seus preços em t, o preço agregado evolui de
acordo com:

Pt =
[
θP 1−Ψ

t−1 + (1− θ)(P ∗t )(1−Ψ)
] 1

(1−Ψ)

Note que no caso limite, quando não há rigidez de preços (θ = 0), a condição acima resulta na fixação
dos preços sob preços flexíveis. Assim, pode-se interpretar µ como o mark-up na ausência de fricções
na frequência de ajuste dos preços.

3.4 Setor Externo
O setor externo é representado pela demanda estrangeira por bens nacionais, condição de

equilíbrio que rege o balanço de pagamentos, prêmio de risco e pelas leis de movimento da taxa de
juros e do nível de preços externo. Seguindo o proposto em Costa Junior et al. (2017), a demanda
por exportações segue uma regra de movimento autorregressiva que depende de um componente de
estabilização sobre a taxa de real de câmbio e um processo estocástico, de acordo com:

Xt

Xss

=
(
Xt−1

Xss

)γX (Et−1/Pt−1

Sss/Pss

)(1−γX)

ZX
t (21)

onde γX representa um parâmetro autorregressivo de suavização e ZX
t denota um choque exógeno

sobre o volume de exportações, que segue a seguinte especificação:

log(ZX
t ) = (1− ρX) log(ZX

ss) + ρX log(ZX
t ) + εXt (22)

em que εXt é um processo i.i.d (0, σX) e ρX é a persistência do choque no nível de exportações.
4 Nesse contexto, o parâmetro θ pode ser interpretado como um índice de rigidez de preços e a duração média dos

contratos de preços é (1− θ)−1.
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O Balanço de Pagamentos (BP) descreve as relações comerciais de um país com o restante
do mundo. Podendo ser representado em equilíbrio, pela equivalência entre o fluxo de importação e
exportação de bens e serviços e de capital. Assim, o balanço de pagamentos pode ser descrito por:

St(B∗t −B∗t φtR∗t ) = NXt (23)

em que NXt = P ∗t−1StMt − PtXt denota as exportações líquidas em termos nominais. Assim, o lado
esquerdo da Equação 23 representa a posição líquida em ativos estrangeiros, enquanto o lado direito
denota o saldo nominal em transações correntes.

Baseado em De Castro et al. (2015) e Moura (2015), o prêmio de risco (φt) é definido em função
da diferença do saldo reservas internacionais em Equação 23 e de seu valor de estado estacionário:

φt = ψ3 exp
(
StB

∗
t+1

PtYt
− SssB

∗
ss

PssYss

)
Zφ
t (24)

onde Zφ representa um choque autorregressivo de primeira ordem no risco, de acordo com:

Zφ
t = (1− ρφ) log(Zφ

ss) + ρφ log(Zφ
t−1) + εφt (25)

em que εφt é um choque i.i.d. (0, σφ).
Por fim, a dinâmica dos preços (P ∗) e da taxa de juros (R∗) internacional são definidos

exogenamente ao modelo, de acordo com as seguintes leis de movimento:

log(R∗t ) = (1− ρR∗) log(R∗ss) + ρR∗ log(R∗t−1) + εR
∗

t (26)

e

log(P ∗t ) = (1− ρP ∗) log(P ∗ss) + ρP ∗ log(P ∗t−1) + εP
∗

t (27)

em que εR∗
t e εP ∗

t seguem processos estocásticos com média zero e variância igual a σR
∗ e σP ∗ ,

respectivamente.

3.5 Governo
3.5.1 Autoridade Fiscal

A autoridade fiscal é responsável pela arrecadação tributária e emissão de títulos públicos,
direcionados para financiar os gastos agregados em investimento e consumo governamental. Além
disso, a autoridade fiscal também é responsável pelas transferências de renda para as famílias. A
receita tributária do governo é oriunda do recolhimento da alíquota de impostos sobre a renda das
famílias (τW ), rendimento do capital (τK) e sobre o gasto com consumo e investimento (τC). Dessa
maneira, a receita tributária do governo (TAXt) pode ser expressa por:

TAXt = τ c(CR,t + CNR,t)Pt + τWWt(NR,t +NNR,t)Pt + τK(RK
t − δK)Kt (28)

O principal instrumento de política fiscal é gasto público, que pode ser convertido em investi-
mento no intuito de promover acumulação de capital público ou destinado a cobrir gastos com consumo
público. Nesse contexto, a autoridade fiscal segue a seguinte regra de gastos com investimentos, que
responde a movimentos na dívida pública e no superávit primário, de acordo com:

IGt
IGss

=
(
IGt
IGss

)γG [(BCP
t

BCP
ss

)γD (BLP
t

BLP
ss

)γD ( SPt
SPss

)γSP ](1−γG)

ZIG

t (29)
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A regra de gastos com consumo segue a seguinte especificação:

Gt

Gss

=
(
Gt

Gss

)γG [(BCP
t

BCP
ss

)γD (BLP
t

BLP
ss

)γD ( SPt
SPss

)γSP ](1−γG)

ZG
t (30)

em que γG é um componente autorregressivo do gasto público, γD é a sensibilidade do gasto público
em relação à dívida, γSP é a sensibilidade do gasto público decorrente de movimentos no superávit
primário. Os termos ZIG e ZG são choques no investimento e no consumo público, respectivamente.
Estes choques seguem a seguinte especificação:

log(IGt ) = (1− ρIG) log(IGss) + ρIG log(IGt−1) + εI
G

t (31)

e

log(Gt) = (1− ρG) log(Gss) + ρG log(Gt−1) + εGt (32)
ambos os choques têm média zero e variância igual a σG e σIG , respectivamente. Os termos ρG e ρIG
denotam as persistências dos choques.

Assim, o gasto público total (TSt) é obtido através da soma do gasto com investimento público
e com consumo, de acordo com:

TSt = Pt
(
Gt + IGt

)
(33)

O resultado primário do governo, SPt, denota o esforço, em termos de economia, realizado no
intuito manter a dívida pública em níveis sustentáveis, sendo denotado pela seguinte equação:

SPt = TAXt −Gt (34)
caso SPt < 0, o resultado primário será deficitário (déficit primário), uma vez que Gt > Tt, ou seja,
os gastos foram superiores as receitas. Por outro lado, quando SPt > 0, implica em um superávit
primário, dado que as receitas são superiores aos gastos, Gt < Tt. É importante destacar que toda a
necessidade de financiamento por parte do governo é financiada apenas a partir da emissão de títulos
domésticos. Dessa maneira, a restrição orçamentária do governo, expressa em termos reais, pode ser
representada da seguinte maneira:

BLP,n
t

Pt
+ BCP

t

Pt
+ TAXt

Pt
= TSt

Pt
+ (1 +Rt)

BCP
t−1
πt

+ (ρ+RLP
t−1)B

LP
t−1
πt

+ TRGt

Pt
(35)

onde TSt é o gasto do governo no período t.

3.5.2 Multiplicador Fiscal

Formalmente, Spilimbergo et al. (2009) definem o multiplicador fiscal como a taxa de variação
do produto (∆Yt) em decorrência de um choque exógeno em qualquer que seja o instrumento
fiscal (∆Xi,t, em que i especifica o instrumento de política fiscal). Ainda de acordo com os autores, o
multiplicador cumulativo apresenta-se como a alternativa de mensuração mais apropriada na literatura,
por avaliar os efeitos acumulados ao longo do tempo do choque de política fiscal, podendo ser descrito
de acordo com:

∑n
t=0 ∆Yt+n∑n
t=0 ∆Xi,t+n

(Multiplicador Cumulativo) (36)

em que é calculada a resposta acumulada de Y até o período n em decorrência de uma variação em
X no período t. Dessa maneira, seguindo Moura (2015) e Costa Junior et al. (2017), o presente artigo
utilizará a Equação 36 para o cálculo do multiplicador de gastos para a economia brasileira.
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3.5.3 Autoridade Monetária

O papel da autoridade monetária consiste no controle inflacionário, para alcançar tal objetivo,
adota-se o Regime de Metas para a Inflação (RMI) e, assim, determina a taxa básica de juro da
economia de acordo com uma regra de Taylor (1993). Dessa forma, a função de reação do Banco
Central assume a seguinte especificação:

Rt

Rss

=
(
Rt−1

Rss

)φR [( πt
πss

)φπ ( Yt
Yss

)φY ]1−φR

ZR
t (37)

onde φR representa a preferência da autoridade pela manutenção de uma trajetória suave para a taxa
de juros, φπ representa a sensibilidade de resposta dos juros em relação ao desvio entre a inflação
observada e a esperada, φY é a sensibilidade do juros em relação aos ciclos de negócios e, por fim, ZR

t

representa o choque estocástico de política monetária, que segue a seguinte especificação:

log(ZR
t ) = (1− ρR) log(ZR

ss) + ρR log(ZR
t−1) + εRt (38)

em que εRt é um processo i.i.d (0, σR) e ρR denota a persistência do choque de política monetária.

3.6 Agregação e Condição de Equilíbrio
Uma vez descrito o comportamento ótimo dos agentes da economia, deve-se estabelecer a

interação entre estes para determinar o equilíbrio macroeconômico. A agregação de bens homogêneos
é dada pela média ponderada das variáveis, assim, o nível agregado de qualquer variável pode ser
obtido a partir de:

Xt =
∫ 1

0
Xh,t∂h = (1− ωR)Xi,t + ωRXj,t (39)

Finalmente, para fechar o modelo, a condição de equilíbrio de mercado de bens é dada por:

Yt = Ct + IPt + IGt +Gt +Xt (40)

O equilíbrio do modelo consiste na solução da sequência de variáveis endógenas tal que as condições
que definem o equilíbrio sejam satisfeitas.

3.7 Calibração
O modelo desenvolvido na presente pesquisa possui cerca de 40 parâmetros estruturais5, que

foram resgatados de trabalhos de destaque na literatura nacional, de forma a alinhar o modelo ao
contexto brasileiro. Na calibração das famílias, tanto ricardianas quanto não ricardianas, o fator de
desconto e o parâmetro referente ao hábito do consumo foram coletados de Cavalcanti et al. (2018).
Os valores referentes ao aspecto produtivo da economia (firmas) foram extraídos do trabalho de
Costa Junior et al. (2017). Em relação as alíquotas referentes a tributação do trabalho, capital e da
renda, estas seguiram o proposto por Silva et al. (2015) de modo a reproduzir os valores praticados
na economia brasileira.

Os parâmetros referentes as preferências da autoridade monetária, no que diz respeito a
elasticidade de resposta dos juros aos desvios da inflação em relação à meta e o hiato do produto,
bem como a taxa de suavização foram extraídas do modelo SAMBA, desenvolvido por De Castro
et al. (2015). Já os parâmetros referentes as preferências da autoridade fiscal, tais como suavização
5 Em virtude de sua extensão e da limitação de páginas do congresso, optou-se por não expor a tabela que apresenta

a calibração dos parâmetros do modelo, contudo, essa pode ser solicitada aos autores via e-mail.

13



dos gastos, resposta do superávit primário ao gasto público e ao estoque da dívida seguem os valores
propostos por Moura (2015). Por fim, o parâmetro responsável por calibrar a maturidade média dos
títulos emitidos pelo governo (ρ) foi ajustado levando em consideração três perfis de gerenciamento
da dívida pública: (i) perfil de curto prazo (até 1 ano, ρ1 = 0.25); (ii) perfil de médio/longo prazo
(3.83 anos, ρ2 = 0.065); e (iii) perfil de longo prazo (10 anos, ρ3 = 0.025). Neste ponto, vale salientar
que a maturidade média do estoque de títulos públicos federais é de aproximadamente 3.83 anos,
de acordo com dados do Tesouro Nacional. Portanto, o modelo (ii) reproduz a atual estrutura de
vencimento dos títulos brasileiros.

4 Resultados
A presente seção apresenta as análises dos resultados gerados pelo modelo DSGE desenvolvido

na presente pesquisa. Primeiro, a subseção 4.1 expõe as funções de impulso-resposta para os choques
(modelados nas equações 32 e 32) de política fiscal expansionista nos gastos com consumo e investimento
do governo. Em seguida, a subseção 4.2 apresenta as análises do efeito dinâmico dos gastos públicos
através de multiplicadores fiscais para diferentes cenários de gerenciamento da dívida pública (ρ),
possibilitando uma análise de sensibilidade dos diferentes perfis de gerenciamento da dívida, à saber:
i) curto prazo (ρ = 0.25, 1 ano); ii) médio/longo prazo (ρ = 0.065, 3.83 anos); e iii) longo prazo
(ρ = 0.025, 10 anos).

4.1 Função de Resposta ao Impulso
A Figura 2 apresenta a resposta de algumas variáveis do modelo em decorrência de um choque

no consumo do governo. Inicialmente, o choque de política fiscal expansionista, refletido na elevação
dos gastos públicos com consumo, acarreta em aumento da demanda agregada, que possui efeito
positivo sobre o crescimento do PIB e, em virtude do maior gasto, provoca um déficit primário. É
importante destacar que em virtude de o governo perseguir um orçamento equilibrado, o aumento
dos gastos públicos acarreta em redução do investimento do governo, ou seja, recursos são deslocados
do financiamento do investimento para saldar o aumento das despesas com consumo.

Nesse contexto, o investimento agregado sofre efeito positivo nos primeiros seis períodos após
o choque, posteriormente, tal efeito é revertido em direção a uma retração no investimento total em
níveis inferiores a seu valor de estado estacionário. Primeiro, a elevação da demanda agregada em
conjunto com a redução do investimento público abre espaço para o setor privado suprir o aumento da
demanda proveniente do choque. Isto explica o efeito inicial positivo sobre o investimento privado, que
por sua vez, influencia positivamente a evolução estoque de capital privado, repercutindo positivamente
no investimento agregado. Entretanto, o aumento das taxas de juros da economia pós-choque freia o
crescimento do investimento do setor privado, dando margem ao efeito “crowding-out”. Isto, associado
a forte queda apresentada pelo investimento governamental e, consequentemente, do estoque de
capital público, afetam negativamente a dinâmica do investimento total. Conjuntamente, o efeito da
trajetória do investimento público se sobrepõe ao privado, resultando em uma queda do investimento
total após seis períodos de leve alta.
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Figura 2 – Função Resposta ao Impulso a um Choque nos Gastos com Consumo do Governo

Observação: A “linha” sólida, tracejada e pontilhada correspondem aos modelos com maturidades médias de
1 ano (ρ = 0.25), 3,83 anos (ρ = 0.065) e 10 anos (ρ = 0.025), respectivamente.

Fonte: Elaboração própria.

No que diz respeito a resposta da dívida pública ao choque expansionista, a elevação do
estoque de títulos recém-emitidos associada ao resultado primário deficitário nos primeiros semestres
pós-choque, sugerem que a emissão de novos papéis foi utilizada para financiar o maior gasto público
após o choque de gastos de intensidade semelhante em todos os cenários de gerenciamento da dívida,
diferenciando-se apenas no que diz respeito o “timming” da emissão. Posteriormente, com a modesta
recuperação da economia para pagamento da dívida e geração de superávits, a emissão de novos
títulos é cessada.

A taxa de juros de curto prazo é influenciada de maneira semelhante pelo choque fiscal
expansionista em todos os cenários de gerenciamento da dívida, contudo, no que diz respeito aos juros
sobre títulos recém-emitidos e de longo prazo, o choque de gastos possui maior impacto quanto menor
o prazo médio dos títulos. Este fato se deve primordialmente ao componente de prêmio de risco (term
premium) inerente ao juros de longo prazo, uma vez que este último tende a se manter em patamares
superiores ao juros de curto prazo em virtude das expectativas de perdas ou ganhos de capital
decorrentes dos movimentos do juros de longo prazo. Por fim, o montante total de gastos realizado
pelo governo apresentou aumento mesmo com a redução dos gastos públicos com investimentos, em
virtude da ampliação do dispêndio com consumo.

Prosseguindo a análise das funções de resposta ao impulso, a Figura 3 apresenta as respostas
de algumas variáveis do modelo em virtude de um choque expansionista com gastos em investimento
do governo. De forma semelhante ao choque expansionista nos gastos com consumo, o fato do governo
perseguir um orçamento equilibrado induz o mesmo a promover uma realocação do montante destinado
entre as suas fontes de despesa. Em outras palavras, o aumento dos gastos públicos em investimento
acarreta em redução do gasto do governo com consumo, ou seja, recursos são realocados dos gastos
para saldar o aumento das despesas com investimento, resultado em consonância com os resultados
do modelo de Moura (2015).
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Figura 3 – Função Resposta ao Impulso a um Choque nos Gastos com Investimento do Governo

Observação: A “linha” sólida, tracejada e pontilhada correspondem aos modelos com maturidades médias de
1 ano (ρ = 0.25), 3,83 anos (ρ = 0.065) e 10 anos (ρ = 0.025), respectivamente.

Fonte: Elaboração própria.

Inicialmente, o choque de política fiscal expansionista, dado pela elevação da inversão gover-
namental, resulta em aumento da demanda agregada, refletido no efeito positivo do crescimento do
PIB e, em decorrência do maior gasto, provoca um resultado primário deficitário. Com o choque
expansionista, o aumento da demanda agregada afeta positivamente a evolução do investimento
privado por cerca de vinte períodos pós-choque, entretanto, posteriormente, com a elevação da taxa
de juros da economia, o investimento privado caí a níveis inferiores ao estado inicial. Dessa maneira,
os efeitos do choque expansionista sobre a trajetória do investimento agregado é positivo, em virtude,
principalmente, da dinâmica do investimento público.

Posteriormente, a retração do investimento privado a níveis abaixo de seu valor de estado
estacionário caracteriza o efeito “crowding-out” do gasto público sobre o investimento privado.
Em relação a dinâmica do capital, a trajetória do estoque de capital total da economia é afetada
positivamente pelo choque expansionista, uma vez que, tanto o estoque de capital público quanto o
estoque de capital privado, apresentam desvio positivo em relação a seus valores de estado estacionário.

Em decorrência do choque, o juro de curto prazo sofre elevação para um patamar acima do seu
nível de estado estacionário, de forma idêntica em todos os cenários de gestão. Por outro lado, os juros
sobre títulos recém-emitidos e de longo prazo sofrem maior impacto quanto menor o prazo médio
de vida dos títulos. No que diz respeito a resposta da dívida ao choque, o aumento da emissão de
títulos novos associado ao resultado primário deficitário nos primeiros semestres pós-choque, sugerem
que a emissão títulos foi utilizada para financiar o maior gasto em investimento após o choque
expansionista. Posteriormente, com a modesta recuperação do superávit primário, a emissão de novos
títulos é reduzida. Finalmente, o montante total de gastos realizado pelo governo apresentou aumento
mesmo com a redução dos gastos públicos com consumo, em virtude da ampliação do dispêndio com
investimento.
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4.2 Multiplicador Fiscal
A Figura 4 mostra o multiplicador dos gastos com consumo (A) e de Investimentos (B) do

governo para diferentes cenários de gerenciamento (ρ) da dívida pública. Através da Figura 4 (A), é
possível observar que, nos primeiros períodos após o choque de gastos, o multiplicador fiscal é positivo
para todos os cenários investigados, tendo maior efeito contemporâneo no cenário de gerenciamento
de curto prazo, com efeito multiplicador maior que um, enquanto, os cenários com prazo mais longo
possuem multiplicador menor ou igual a um.

Figura 4 – Multiplicador Fiscal de Gastos (A) e de Investimentos (B) do Governo

Fonte: Elaboração própria.

Posteriormente, o efeito do aumento dos gastos vai perdendo força a medida que a elevação do
juro doméstico provoca redução do investimento privado, até se tornar o multiplicador nulo, sendo
mais persistente quanto maior o prazo médio de vencimento dos títulos públicos. Ademais, vale
ressaltar que o efeito multiplicador do modelo com perfil de curto prazo é notadamente mais curto em
relação aos demais e, nove períodos após o choque, registra valores negativos. Este comportamento
decorre da pressão exercida pela elevação dos juros de longo prazo, provocando (dado o maior gasto)
uma maior redução (ou deslocamento) do gasto com investimento para manutenção do orçamento
equilibrado. Em outras palavras, há deslocamento do orçamento do investimento para financiar os
gastos com consumo.

Prosseguindo a análise dos multiplicadores fiscais, a Figura 4 (B) apresenta o multiplicador
de gastos com investimento público para os diferentes cenários de gerenciamento da dívida pública.
Primeiro, pode-se notar que o efeito multiplicador dos investimentos do governo sobre a economia
é positivo e permanente em todos os cenários de gestão da dívida, mostrando que o investimento
em capital público, assim como em Moura (2015), proporciona ganhos para a economia na forma de
ampliação da produtividade geral, sugerindo vantagem da expansão fiscal baseada em investimento
público, em detrimento da política fiscal de gastos com consumo.

É possível observar que o gerenciamento da dívida pública é capaz de influenciar o efeito inicial
do multiplicador fiscal, entretanto, os efeitos finais, em todos os cenários, convergem para o mesmo
nível. Inicialmente, o cenário de gerenciamento de curto prazo possui resposta superior aos demais
cenários, contudo, alguns períodos após o choque, os modelos com perfis de vencimento mais longo
apresentam maior multiplicador fiscal. Esta diferença pode ser explicada, assim como no multiplicador
de gastos, em virtude da maior resposta dos juros nos modelos pautados em títulos de curto prazo.

Em relação ao valor do multiplicador fiscal de investimento, é importante destacar que diversos
fatores podem afetar este coeficiente positivamente ou negativamente. De acordo com Costa Junior et
al. (2017), as preferências da autoridade monetária em relação ao hiato do produto é um fator de
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importância no impacto do multiplicador fiscal, uma vez que a resposta do juros em decorrência do
choque fiscal pode influenciar o investimento e, consequentemente, o multiplicador de gastos. Ainda
de acordo com o autor, o valor esperado para o multiplicador fiscal, para pequenas economias abertas
tal como o modelo aqui desenvolvido, deveria situar-se entre 0,5 e 1,0. Ademais, estabilizadores
automáticos, tais como a tributação, transferências governamentais e hábitos de consumo, entre
outros, também influenciam o valor do multiplicador fiscal.

Em outras palavras, há uma estreita relação entre a postura da autoridade monetária e a
magnitude do multiplicador fiscal (SPILIMBERGO et al., 2009, pág. 2). Caso a política monetária
seja acomodativa, não há aumento dos juros em decorrência da expansão fiscal, reduzindo o efeito
crowding-out e vice-e-versa. Vale ressaltar que, no presente estudo, a autoridade monetária possui
um componente relativo aos ciclos de expansão/recessão do PIB em sua regra de resposta dos juros,
modelada na Equação 37, o que também pode ter contribuído para o valor do multiplicador.

Em contraste, a diferença de magnitude dos multiplicadores fiscais encontrados para gastos em
consumo e investimento do governo pode ser parcialmente explicado pela restrição a suavização do
consumo enfrentada pelos agentes não ricardianos. De acordo com Spilimbergo et al. (2009), o grau de
desenvolvimento do mercado financeiro tem efeito ambíguo sobre o multiplicador fiscal. Por um lado,
mercados financeiros pouco desenvolvidos limitam a escolha intertemporal dos agentes econômicos,
aumentando o multiplicador de gastos com consumo, uma vez que as opções de investimento e
poupança são restritas.

Por outro lado, o efeito do déficit do governo sobre a taxa de juros depende do grau de
desenvolvimento financeiro e, também, podem influenciar o multiplicador fiscal. Primeiro, em países
com acesso limitado ao mercado financeiro internacional, o governo financia sua dívida a altas taxas
de juros, o que pode reduzir o efeito multiplicador; Segundo, em países com mercados financeiros repri-
midos, o governo pode emitir dívida para investidores domésticos, reduzindo o custo de financiamento
e, consequentemente, elevando a magnitude do multiplicador fiscal.

Ademais, os resultados encontrados através dos multiplicadores fiscais sugerem que apesar dos
gastos com investimento e consumo possuírem efeitos semelhantes no curto prazo, a medida em que o
período de análise se alonga e, o capital público se torna mais produtivo, os ganhos da política pública
pautada em gastos com investimento se mostra superior, assim como em Cavalcanti e Vereda (2015) e
Moura (2015). Por um lado, os resultados sugerem que os efeitos da política fiscal pautada em gastos
governamentais com consumo possuem efeito de caráter imediatos, dissipados alguns períodos após o
choque. Enquanto os ganhos decorrentes dos gastos em investimentos apresentam menores impactos
contemporâneos, contudo, este tipo de política de gastos apresenta ganhos persistentes diluídos no
longo prazo.

5 Considerações Finais
As implicações dos resultados obtidos a partir do modelo desenvolvido neste estudo, no que

diz respeito a política fiscal expansionista, sugerem que políticas pautadas em gastos públicos com
investimento apresentam superioridade em termos de resultado (multiplicador fiscal) para cada
unidade monetária dispendida em comparação a políticas pautadas no aumento de gastos com
consumo governamental, em consonância com Moura (2015). Este resultado destaca o importante
papel do investimento em infraestrutura no crescimento econômico do país, sendo importante ressaltar
a fundamental importância do adequado ambiente de coordenação entre a política fiscal e monetária,
conforme exposto em Sargent e Wallace (1981).

Ademais, no que diz respeito ao atual cenário fiscal ao qual atravessa a economia brasileira,
os resultados do presente estudo sugerem que o Tesouro Nacional deve buscar reforçar a política
de alongamento do prazo médio de vencimento dos títulos públicos, no intuito de tornar a dívida
pública robusta frente a choques de curto prazo. Ademais, o modelo foi capaz de identificar o já
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conhecido efeito crowding-out do gasto público sobre o privado e também um efeito substituição entre
os componentes do próprio gasto público, em virtude da hipótese da manutenção de um orçamento
equilibrado no longo prazo. O modelo também sugere que o adequado gerenciamento do prazo médio
da dívida pública possui efeitos positivos sobre o multiplicador fiscal, proporcionando menor resposta
dos juros ao aumento do gasto e, por conseguinte, menor queda da demanda agregada, resultando em
um maior multiplicador fiscal no longo prazo.

Para futuras pesquisas, sugere-se a inclusão de um choque de incerteza macroeconômica, para
avaliar os efeitos da incerteza acerca do futuro sobre as variáveis fiscais e, consequentemente, sobre os
ciclos de negócios. Outra possibilidade é a inclusão de títulos públicos remunerados a partir de outros
indexadores, tais como a inflação. A inclusão de outras modalidades de indexadores possibilitaria a
avaliação da composição ótima da carteira de títulos do governo em poder do público, principalmente
no que diz respeito a interação política fiscal e monetária, títulos públicos e a própria trajetória
sustentável da dívida, podendo gerar efeitos positivos sobre a compreensão da gestão da dívida.
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