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Representantes do BNDES: Guilherme Baptista da Silva Maia e 
Beatriz Barbosa Meirelles, respectivamente, economistas da Área In-
ternacional e da Área de Pesquisa e Acompanhamento Econômico.

Data: 26 a 29 de janeiro de 2010.

Local: Santiago (Chile).

O seminário teve por objetivo avaliar os efeitos da crise fi nanceira inter-
nacional sobre os países latino-americanos, discutindo, em particular, 
as distintas respostas de política fi scal anticíclica e suas consequên-
cias futuras. Os debates foram divididos em grandes painéis, a saber: 
a) Estratégias de Saída da Crise e Desafi os da Política Fiscal; b) Gas-
tos Sociais, Mercado de Trabalho e Equidade; c) Finanças Públicas e 
Economias de Baixo Carbono; d) Reformas Tributárias; e) Orçamento 
em Tempos de Crise; f) Em Busca de uma Maior Qualidade do Gasto 
Público: Dotação e Composição Orçamentária; g) Em Busca de uma 
Maior Qualidade do Gasto Público: Sistemas de Planejamento, Moni-
toração e Avaliação; h) Finanças Públicas nos Governos Subnacionais; 
e i) Trabalhos sobre Finanças Públicas e Experiências Nacionais.

Devido à grande quantidade de trabalhos e à diversidade de enfo-
ques apresentados, os autores desta comunicação optaram por sele-
cionar aqueles que lhes pareceram mais relevantes na contribuição ao 
debate do ponto de vista brasileiro. Evidentemente, todo critério de 
seleção é discricionário e, em consequência, recomenda-se aos leitores 
interessados em aprofundar seus conhecimentos a consulta ao material 
do seminário, disponibilizado em: http://www.eclac.org/.

Trabalho: “Transparent and credible strategies to achieve medium-
term fi scal sustainability”.

Autor: Carlo Cotarelli, diretor, Fiscal Affairs Department, FMI.
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A partir de meados de 2007, os orçamentos fi scais dos principais 
países desenvolvidos começaram a se deteriorar, em termos dos 
resultados tanto nominais quanto primários. Défi cits nominais de 
cerca de 2% do PIB foram ampliados para 8% a 10% do PIB. Como 
consequência, iniciou-se um processo de ampliação da dívida pública 
bruta para níveis maiores que 100% do PIB. A perspectiva é de défi cits 
primários persistentes e défi cits nominais crescentes em função do 
custo da dívida.

Observou-se um comportamento similar nos principais países 
emergentes. No caso dos países latino-americanos, o ano de 2008 
marca uma infl exão, pois, em sua maioria, saem de situações de 
superávits para défi cits primários. No entanto, a situação das eco-
nomias latino-americanas ainda é mais confortável. Um grupo de 
países (Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru) aproveitou o boom 
de commodities para formar reservas, reduzindo sua vulnerabilidade 
externa e ampliando receitas fi scais, embora em ritmo menor que o 
crescimento dos gastos. A perspectiva para esses países é de redução 
do défi cit fi scal e estabilização da dívida pública (entre 35% e 40% 
do PIB), com viés de baixa.

Nos países desenvolvidos, o aumento dos défi cits fi scais leva à 
menor fl exibilidade para responder a futuros choques exógenos, 
implicando maiores taxas de juros e menor crescimento potencial. 
Nesse sentido, é necessário um ajustamento fi scal gradual até que, 
em média, se chegue à meta de dívidas públicas menores que 60% 
do PIB em 2030. Para tanto, é preciso melhorar o resultado primário 
já em 2011, obtendo superávits próximos a 4% do PIB. 

Torna-se recomendável, portanto, não renovar as medidas de 
estímulo fi scal; congelar o gasto primário per capita – exclusive 
saúde e previdência; e implementar novas medidas fi scais, tais como 
ampliação da base de arrecadação e criação de impostos que inibam 
externalidades (carbon taxes etc.).



22º Seminário de Política Fiscal, Cepal, Nações Unidas 393

Para o autor, embora seja cedo para implementar políticas restri-
tivas, não é cedo para divulgar estratégias que serão utilizadas para 
garantir a solvência fi scal.
Comentários: Mario Marcel, Setor de Capacidade Institucional e 
Finanças, BID.

Segundo o comentarista, o impacto da crise sobre a América La-
tina acabou sendo maior no setor real do que no setor fi nanceiro da 
economia. No entanto, a política monetária expansiva e a política 
cambial bastante fl exível acabaram tornando o processo mais curto 
e mais moderado do que o esperado.

A política fi scal na região não pode ser classifi cada exatamente 
como anticíclica. Houve apenas o arrefecimento da política tipicamen-
te pró-cíclica desses países, com a manutenção de gastos já orçados 
antes da crise, mas não a expansão discricionária. O crescimento dis-
cricionário das despesas, quando houve, foi por meio do gasto social, 
exercendo efeito positivo sobre as expectativas e sobre a demanda 
privada. Mais ainda, as medidas quase fi scais, por via de aumento 
da liquidez dos bancos de desenvolvimento, acabaram sendo mais 
importantes que as medidas fi scais propriamente ditas.

Os países dependentes de exportação de commodities, com política 
fi scal mais pró-cíclica que os demais, não puderam adotar resposta 
anticíclica tão intensa em função da: restrição externa; do impacto 
intenso sobre as receitas fi scais; e da escassez de mecanismos anti-
cíclicos automáticos com baixo custo de transação.

O impulso fi scal na América Latina acabou sendo muito menor do 
que no mundo desenvolvido.
Trabalho: “Crisis, recuperación y espacios de política: desafíos de 
la política fi scal”.
Autor: Juan Pablo Jiménez, División de Desarrollo Económico, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
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O trabalho buscou analisar a relação entre os ciclos econômicos e a 
política fi scal na América Latina, tentando identifi car fatores estrutu-
rais e conjunturais. Na região, os últimos anos se caracterizaram pela 
manutenção do crescimento econômico, acompanhada por superávits 
em conta corrente e pela melhoria das fi nanças públicas. Isso permitiu a 
boa parte dos países da região reduzir sua dívida pública e aumentar 
as reservas internacionais. A crise atingiu a região por diversos canais 
de transmissão (redução das exportações, redução do preço dos bens 
primários, redução das transferências vindas do exterior, diminuição 
do investimento externo direto, redução do turismo etc.).

Os dados preliminares de 2009 indicam, para o agregado dos países, 
queda em todos os componentes do PIB, exceto no consumo público. 
Como resultado, o produto global e o emprego da região diminuíram. 
A despeito das possibilidades de retomada em 2010, a crise deixou 
novos desafi os para a política fi scal: diminuição dos recursos fi scais 
disponíveis; menor acesso ao fi nanciamento interno e externo; e amplia-
ção dos objetivos fi scais (recuperação, estabilização e distribuição).

A resposta fi scal à crise foi diferenciada, com elevação de gastos e 
ou redução de impostos. Apenas os países especializados em recursos 
naturais tiveram de cortar despesas. Vale ressaltar que aqueles países 
que fortaleceram suas posições externa e fi scal no período pré-crise 
têm logrado dar uma resposta mais efetiva à crise. Contudo, para o 
conjunto de países, pode-se afi rmar que a tendência de redução da 
relação dívida-PIB foi revertida.

Trabalho: “Tributación, evasión y equidad en América Latina”.

Autor: Juan Carlos Gomez Sabaini, Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal).

Nos últimos anos, a América Latina avançou no combate à pobreza, 
mas não no combate à má distribuição de renda. As profundas desi-
gualdades no continente constituem forte motivação para a utilização 
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da política fi scal como instrumento de distribuição de renda. Os 
sistemas fi scais da região caracterizam-se pela tributação regressiva 
e pela má alocação dos gastos públicos. Essas limitações revelam 
uma estrutura tributária fortemente concentrada em impostos sobre 
o consumo, baixa participação de impostos diretos e irrelevância de 
impostos sobre o patrimônio. 

Acrescente-se à baixa participação dos impostos sobre a renda na ar-
recadação total um alto grau de sonegação – com exceção dos assalaria-
dos –, implicando efeitos distributivos perversos e agravando a questão 
na região. Dentre as causas da evasão fi scal identifi cadas, destacam-se 
a elevada economia informal e a concentração de renda.

As estimativas realizadas com base nas diferenças entre carga 
tributária potencial* e carga tributária efetiva indicam evasão entre 
40% e 65%, representando perda média de 4,6% do PIB. O Brasil 
é a exceção, com carga tributária de 12 pontos percentuais do PIB 
maior que a carga potencial. Parte dessa característica brasileira é 
explicada pelo tamanho relativo de seus sistemas de seguridade social 
e de transferências de rendas. 

Também merecem destaque as diferenças nas taxas de evasão 
entre pessoas físicas e jurídicas. A despeito de sua maior importân-
cia relativa – as pessoas jurídicas correspondem a 70% da arrecadação 
efetiva –, tanto a evasão fi scal quanto as ditas “brechas tributárias” são 
signifi cativamente maiores do que no caso das pessoas físicas. Em 
suma, os resultados indicam a necessidade de uma reforma tributária 
capaz de, ao mesmo tempo que eleve a efi ciência da arrecadação, 
ampliar a equidade na região.

Os países dependentes de exportação de commodities, com política 
fi scal mais pró-cíclica que os demais, não puderam adotar resposta 

*  A carga tributária potencial é dada por uma curva que aproxima a relação crescente entre 
renda per capita e carga tributária para uma amostra ampla de países.
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anticíclica tão intensa em função da: restrição externa; do impacto 
intenso sobre as receitas fi scais; e da escassez de mecanismos anti-
cíclicos automáticos com baixo custo de transação.

O impulso fi scal na América Latina acabou sendo muito menor do 
que no mundo desenvolvido.


