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06 de dezembro de 2017

Destaque Depec - Bradesco

Reformas fiscais efetivas foram essenciais para melhorar a percepção da trajetória da dívida/PIB nos 
países europeus

Ellen Regina Steter

A percepção de crescimento forte e espraiado na Área do Euro é consensual. Ao longo do ano, o mercado foi
surpreendido por indicadores mais robustos de atividade, revisando sua expectativa de expansão do PIB de
1,7% para 2,3% em 2017. Já a trajetória de inflação permaneceu controlada e permitiu que o Banco Central
Europeu (BCE) adotasse um tom expansionista na condução da política monetária.

Apesar do foco conjuntural estar atrelado à condução da política monetária, o presidente do BCE, Mario
Draghi, tem reforçado a necessidade de reformas estruturais para promover o crescimento consistente do
bloco. Dentre as dimensões relevantes, vale destacar a preocupação com a condução da política fiscal,
discussão que tende a ganhar importância nos próximos meses. Isso porque a perspectiva de normalização das
condições monetárias no médio prazo, que deve elevar o custo da dívida dos países, exigirá uma resposta fiscal
adequada. Afinal, até o momento a condução da política monetária expansionista com taxas reduzidas de juros
e programas de compras de ativos contribuiu favoravelmente para o ajuste fiscal em curso.

Assim, compreender a política fiscal dos países será crucial para monitorar os riscos de médio prazo. É
oportuno também fazer um balanço das medidas que foram assertivas e quais ações ainda são necessárias para
garantir certa estabilidade da relação dívida/PIB ao longo do tempo. A avaliação de tais experiências recentes
pode contribuir para o debate dos países com questionamentos similares, inclusive o Brasil.

Nos últimos anos, diversas medidas foram adotadas com o intuito de consolidar, reestruturar e sanar as
finanças públicas na Área do Euro¹. Em várias frentes, tais ações foram necessárias para ancorar a expectativa
de sustentabilidade da trajetória da dívida/PIB e proporcionar ganhos de produtividade e competitividade.
Hoje, cerca de seis anos após a adoção de parte relevante dessas medidas fiscais, os países da Área do Euro
experimentam uma recuperação consistente. Contudo, apesar do cenário favorável, a vigilância em relação ao
cumprimento ou à necessidade de novos aprimoramentos se mantém necessária.

Nos relatórios da Comissão Europeia sobre o acompanhamento dos ajustes fiscais, é possível encontrar um
resumo das principais medidas adotadas para garantir a sustentabilidade da dívida. Dentre estas, destacam-
se as relacionadas aos ajustes orçamentários, como consolidação orçamentária, contenção das despesas (em
todos os níveis da administração pública, inclusive empresas estatais2), privatizações, reforma da previdência e
medidas para promover estabilidade do setor financeiro. Além disso, foram colocadas em prática diversas
reformas estruturais visando o aumento da competitividade, produtividade e recuperação econômica.

Quanto à expectativa do impacto das reformas estruturais, a Comissão Europeia, por meio de modelos
econométricos, estimou como o crescimento de cada país seria afetado caso seu déficit fosse reduzido em
relação à média dos três melhores membros da União Europeia. Na tabela a seguir, selecionamos os
resultados obtidos pelos países com situação mais crítica. Por exemplo, a aplicação das reformas estruturais
poderia aumentar o PIB português em 4,7% em um período de 10 anos. As simulações corroboram a percepção
de que redução de margens (via estímulo concorrencial), redirecionamento de tributos incidentes sobre o
trabalho para o consumo e implementação de políticas públicas para flexibilizar e elevar a qualificação do
mercado de trabalho tenderiam a impulsionar o crescimento econômico.

1 Ver anexo: “Medidas fiscais adotadas após a crise financeira na Área do Euro”
2 As medidas contemplavam reduções na massa salarial, aumento da eficiência e redução do consumo da administração pública e melhor utilização dos
fundos da União Europeia, com racionalização e modernização do setor público, e eliminação de redundâncias nas funções e entidades do setor público.
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Tabela 1 – Impacto potencial no PIB de médio e longo prazo, por reforma estrutural (como % do PIB)

No escopo das medidas estruturais, uma das reformas que se destaca por sua complexidade e relevância é a
previdenciária. O debate sobre as mudanças demográficas é amplo e a preocupação quanto ao seu impacto
econômico se torna cada vez maior. Os principais objetivos de tais políticas são equilibrar os seguintes aspectos:
(i) proporcionar renda adequada para os idosos; (ii) garantir a sustentabilidade financeira e (iii) maximizar o
emprego, ou seja, proporcionar incentivos às carreiras estáveis e permitir uma vida economicamente ativa mais
longa para mulheres e homens. De acordo com a Comissão Europeia, a intensificação do envelhecimento
populacional nas próximas três a cinco décadas deverá aumentar sobremaneira o desafio de cumprir esses três
objetivos. O chamado “custo do envelhecimento”, com impacto não apenas na previdência como também na
saúde, continuará latente. Em alguns países europeus, a discussão da sustentabilidade previdenciária não se
limitará a alteração da idade, mas também deverá considerar o tamanho do benefício.

Nesse sentido, na crise fiscal a preocupação com a sustentabilidade previdenciária retornou ao radar e
muitos países foram levados a implementar aprimoramentos, especialmente quanto à idade mínima. Nas
tabelas a seguir, relacionamos as alterações previdenciárias dos países membros da União Europeia.
Interessante notar que uma parcela relevante do grupo alterou as regras previdenciárias na última década.

Fonte: Comissão Europeia, Bradesco

Tabela 2 – Medidas para garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário

Fonte: Comissão Europeia, Bradesco

País

Mecanismo 

automático de 

balanceamento

Fator de 

sustentabilidade 

(relacionado à 

expectativa de vida)

Idade de 

aposentadoria 

(relacionada à 

expectativa de vida)

Legislação

Itália X X 1995 e 2010

Letônia X 1996

Suécia X X 1998 e 2001

Polônia X 1999

França X 2003

Alemanha X 2004

Finlândia X X 2005 e 2015

Portugal X X 2007 e 2013

Grécia X 2010

Dinamarca X 2011

Espanha X X 2011 e 2013

Holanda X 2012

Chipre X 2012

Eslováquia X 2012

Lituânia X 2016

5 anos 10 anos 5 anos 10 anos 5 anos 10 anos 5 anos 10 anos 5 anos 10 anos

Concorrência de mercado (margens do setor de bens finais) 0,0 0,0 3,1 7,2 2,3 3,2 2,3 3,2 0,2 0,3

Regulação do mercado (custos de entrada) 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4

Reforma fiscal (taxa implícita de imposto sobre o consumo) 0,1 0,1 0,9 1,4 0,3 0,5 0,6 0,9 0,5 0,7

Reformas geradoras de competências (qualificação de 

trabalhadores)
0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,4 0,0 0,3 0,1 0,3

Reformas no mercado de trabalho 2,1 3,4 1,6 2,9 0,5 0,5 1,1 1,8 1,3 2,4

Total 2,2 3,7 6,2 13,0 3,2 4,7 4,2 6,3 2,2 4,2

Reformas
Espanha ItáliaIrlanda Grécia Portugal
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De maneira geral, as medidas propostas, sejam orçamentárias ou estruturais, impactaram positivamente a
trajetória futura estimada para a relação dívida/PIB dos países. Contudo, apesar dos bons resultados, como
advertido pela própria Comissão Europeia, cada país deverá manter o ajuste orçamentário a fim de assegurar a
sustentabilidade das finanças. Importante mencionar que a implementação das medidas em alguns membros
poderá suscitar disputas jurídicas ou constitucionais.

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

Bélgica

Bulgária 64 anos 61 anos 64 anos e 3 meses 61 anos e 6 meses

República Tcheca 63 anos

58 anos e 4 meses - 

62 anos e 4 meses 

(*)

63 anos e 8 meses

60 anos e 2 meses - 

63 anos e 8 meses 

(*)

Dinamarca

Alemanha

Estônia

Irlanda

Espanha

França

Croácia 60-65 anos (**)
60-61 anos e 6 

meses (**)
60-65 anos (**)

60-62 anos e 6 

meses (**)

Itália 66 anos e 7 meses

65 anos e 7 meses -

66 anos e 7 meses 

(***)

Chipre

Letônia

Lituânia 63 anos e 4 meses 61 anos e 8 meses 64 anos 63 anos

Luxemburgo

Hungria

Malta

Holanda

Austria 65 anos 60 anos 65 anos 60 anos

Polônia 66 anos e 1 mês 61 anos e 1 mês 65 anos 60 anos 65 anos 60 anos

Portugal

Romênia 65 anos 60 anos e 6 meses 65 anos 61 anos 65 anos 63 anos (em 2030)

Eslovênia

Eslováquia 62 anos e 76 dias
59 - 62 anos e 76 dias 

(*)

Finlândia

Suécia

Reino Unido 65 anos 63 anos e 5 meses 66 anos
68 anos (2048)  incremento da expectativa 

de vida 

2017 2020 Após 2020

63 - 68 anos (****)
63 anos e 9 meses - 68 anos e nove meses 

(****)

65 - 70 anos (em 2027) + incremento da 

expectativa de vida  (****)

61 - 67 anos (****) 61 - 67 anos (****) 61 - 67 anos (****)

65 anos e 9 meses 66 anos e 8 meses
67 anos (em 2021) + incremento da 

expectativa de vida

65 anos (em 2033)

60 - 65 anos (**) 60 - 65 anos (**) 60 - 65 anos (**)

63 anos e 5 meses 64 anos e 5 meses 65 anos (em 2022)

62 anos 63 anos 65 anos (em 2027)

65 anos - 66 anos e 3 meses (**) + incremento da expectativa de vida + incremento da expectativa de vida

62 anos e 9 meses 63 anos e 9 meses 65 anos (em 2025)

65 anos (em 2026)

65 anos 65 anos 65 anos

62-65anos e 4 meses (**) 62-66anos e 2 meses (**) 62-67 (em 2022) (**)

65 anos 65 anos

≥ 67 anos (em 2021) + incremento da 

expectativa de vida

60-67 anos (em 2038) (**)

+ incremento da expectativa de vida

+ incremento da expectativa de vida

65-65anos e 10 meses (**)

65 anos 65 anos 67 anos (em 2030)

65 anos (em 2037) + incremento da 

expectativa de vida

65 anos (em 2037)

65-67 (em 2027) (**)

País

+ incremento da expectativa de vida + incremento da expectativa de vida

65 anos 66 anos
67 anos (em 2022) + incremento da 

expectativa de vida

63 anos e 4 meses - 65 anos e 6 meses(**)
63 anos e 10 meses - 65 anos e 9 

meses(**)
65-67 (em 2029) (**)

63 anos 63 anos e 9 meses 65 anos (em 2026)

66 anos 66 anos 68 anos (em 2028)

65-65anos e 4 meses (**)

Tabela 3 – Medidas de alteração da idade de aposentadoria

(*) Depende do número crianças
(**) Depende do período de contribuição
(***) Depende do setor 
(****) Flexível considerando o nível do benefício

Fonte: Comissão Europeia, Bradesco
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Com relação às reformas estruturais, deve ser mantida rigorosa contenção das despesas em todos os níveis
da administração pública. Do lado das receitas, ainda há margem para tornar o sistema fiscal mais favorável ao
crescimento e reforçar o cumprimento das obrigações fiscais.

Quanto à estabilidade financeira, a baixa rentabilidade dos bancos, as elevadas taxas de inadimplência e os
altos níveis de endividamento das empresas são desafios para o setor bancário. Ainda que algum avanço
tenha ocorrido, o acesso a financiamento não está amplamente disponível, especialmente para as pequenas e
médias empresas, o que requer esforços, inclusive para estimular o acesso ao mercado de capitais.

Em relação à alavancagem das empresas, para alguns países a Comissão Europeia sugeriu que fosse
implementada uma estratégia abrangente a fim de reduzir o endividamento excessivo das grandes empresas,
principalmente por meio de mecanismos mais eficientes de reestruturação, discussão similar ao debate sobre o
aprimoramento da Lei de Recuperação Judicial brasileira.

De forma efetiva, as ações mencionadas anteriormente foram fundamentais para assegurar a
sustentabilidade da dívida e permitir a convergência para razões dívida pública/PIB mais sustentáveis. A
percepção de ancoragem pode ser observada na trajetória esperada de dívida/PIB ou na evolução do CDS de
cinco anos dos países mais sensíveis.
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Gráfico 2 – CDS de 5 anos, países selecionados

Fonte: EIU, FMI, Bradesco

Fonte: Bloomberg , Bradesco
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Contudo, apesar dos avanços, o nível de dívida de determinados países permaneceu elevado, e alguns ainda
não conseguiram construir uma proteção anticíclica. Esses fatores adicionam risco à expectativa de maiores
custos de financiamento no médio prazo, justamente no momento em que o afrouxamento monetário seria
reduzido. Esse ponto de fragilidade é mencionado pelo FMI como um vetor a ser monitorado. Com isso, ainda
que se reconheça os avanços fiscais, a vigilância para garantir que os ajustes persistam deverá ser constante.

Assim, o exemplo europeu pode ser interessante para o caso brasileiro. Além das medidas de contenção de
curto prazo que se seguiram ao período mais agudo da crise europeia, de 2011 a 2013, e que permitiram a
minimização de maiores danos à época, há a necessidade de contínuo aprimoramento e vigilância, para que o
risco de nova divergência da trajetória dívida/PIB siga controlado.

Quanto mais elevado for o nível inicial da dívida e menor a perspectiva de crescimento potencial de uma
economia, mais intenso e constante tende a ser o rigor fiscal e, em particular, o controle dos gastos públicos.
O excesso de endividamento tende a impor austeridade quase permanente, reduzindo a capacidade dos países
de usarem a política fiscal como instrumento anticíclico nos momentos de crise. Essa constatação coloca ainda
mais peso na discussão das reformas estruturais e na adoção de medidas capazes de ampliar a produtividade e
a competitividade, vetores que elevam o crescimento potencial e, com isso, permitem que os países saiam mais
facilmente da armadilha do alto endividamento. A observação de que, apesar da recuperação econômica, a
discussão da austeridade fiscal e das reformas estruturais europeias permaneceram vivas, serve de alerta para
a seriedade e persistência com que o debate das reformas deverá continuar a ser conduzido no Brasil.

Gráfico 3 – Juros de 10 anos

Fonte: Bloomberg , Bradesco
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Anexo: Medidas fiscais adotadas após a crise financeira na Área do Euro

É interessante recordar o contexto em que as medidas fiscais foram adotadas na Europa em resposta à crise
financeira. Muitos países europeus à época da crise de 2008/2009 estavam com uma situação fiscal debilitada,
condição que se intensificou até 2011. A fragilidade dos passivos do setor público piorou diante da
desaceleração econômica e de grandes desequilíbrios no setor privado (especialmente do sistema financeiro). A
relação dívida/PIB se elevou drasticamente, passando de aproximadamente 65% em 2007 para 86% em 2011
na Área do Euro.

O detalhamento da abertura da relação dívida/PIB dos membros da Área do Euro no período de 2007 a 2011
mostra a forte deterioração do indicador nos países periféricos, em especial Irlanda, Grécia, Portugal e
Espanha, que apresentaram as maiores variações no período, culminando em um patamar de dívida próximo à
100%. Nesse sentido, questionamentos quanto à sustentabilidade fiscal se intensificaram em meio à crise e se
fez necessária a adoção de medidas de ajuste, algumas das quais foram bastante duras.
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Gráfico 5 – Variação da dívida/PIB entre 2007 e 2011 (em p.p.) e a relação dívida/PIB em 2011 (em %)

Fonte: FMI e EIU, Bradesco
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Vale dizer que, mesmo antes da crise financeira, a Comissão Europeia já estava empenhada em melhorar a
coordenação fiscal. Os países da Área do Euro seguem o modelo fiscal da União Europeia, que se baseia no
Pacto de Estabilidade e Crescimento (SGP – Stability and Growth Pact). O SGP coordena as diretrizes fiscais
desde 1997 e envolve tanto ações preventivas como corretivas, que, por sua vez, limitam as políticas fiscais dos
países membros por meio de metas, limites e benchmarks.

O SGP exige que cada país implemente uma diretriz fiscal que respeite os limites de déficit público (nominal)
de no máximo 3% do PIB e de 60% na relação dívida/PIB. Se sua dívida ficar acima de 60%, o país deverá
corrigir as metas para regressar, em ritmo satisfatório, ao limite imposto. De maneira preventiva, cada país
deverá apresentar um relatório anual de conformidade, contemplando o ano corrente e a expectativa dos três
próximos exercícios fiscais. Para os países da Área do Euro, esse relatório é chamado de “Programa de
Estabilidade”.

A necessidade de aperfeiçoamento no SGP apareceu mesmo antes da crise. Em 2005, foram incluídos no
Pacto os objetivos orçamentários de médio prazo (MTOs – Medium-Term budgetary Objectives)
individualizados por país. Os MTOs passaram a considerar em qual momento do ciclo econômico cada membro
se encontrava (anteriormente, o MTO era o mesmo para todos os países). O índice considera qual seria o
orçamento fiscal de equilíbrio, contemplando a relação dívida/PIB e o crescimento potencial. Assim, permitiu-se
ajustar as estimativas e as reformas requeridas às condições cíclicas de cada economia.

Após a crise financeira de 2008-2009, tonou-se iminente a discussão das reformas fiscais, em particular com
o contágio da crise para a Europa, que se intensificou em 2011. Com o intuito de buscar uma coordenação
maior e estabelecer um mecanismo automático de punição em caso de descumprimento das regras do SGP, foi
concebido um novo pacto, que além de focar na coordenação da política fiscal, tinha por objetivo estimular a
competitividade e o emprego, contribuir para a sustentabilidade das contas públicas e reforçar a estabilidade
financeira. Nos anos seguintes, os aperfeiçoamentos continuaram. Em 2012, por exemplo, foi estabelecido o
Pacto Fiscal, cujo objetivo foi incluir a chamada “regra de ouro” (limitar o déficit estrutural anual em 0,5% do
PIB), prevendo multas para países com déficits excessivos, e mais ajustes foram propostos ao longo de 2013.

Em geral, as reformas ajudaram a fortalecer a formulação das políticas fiscais e a aprimorar a coordenação
entre as diferentes entidades de controle, mas também tornaram o quadro mais complexo e difícil de operar,
criando riscos de inconsistência e de sobreposição. Nesse sentido, a própria Comissão Europeia tem
questionado se já é o momento de discutir uma governança fiscal mais simplificada. Uma das propostas seria
introduzir uma única âncora fiscal, com uma regra operacional. Um exemplo envolveria monitorar a relação
dívida pública/PIB, acompanhada de um único objetivo operacional, que poderia ser uma regra de crescimento
de despesa. Esta abordagem mais simplificada poderia ajudar a garantir a sustentabilidade fiscal e a
estabilidade macroeconômica, além de facilitar o monitoramento - lembrando que o principal objetivo é mitigar
os riscos ocasionados por regras nacionais de política fiscal, o que reduziria spillovers adversos nos demais
países, e evitar distorções na condução da política monetária em virtude de contágio das más práticas fiscais.

A alteração mais recente da política fiscal da Área do Euro foi proposta em 2015, objetivando flexibilizar o
Pacto Fiscal para permitir investimentos governamentais, avanço em reformas estruturais e estipulação de
metas fiscais a partir do ciclo econômico, com o intuito de estimular a formação de proteções contra cíclicas.
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