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O MITO DA AUSTERIDADE FISCAL: UMA DISCUSSÃO CRITICA DA HISTORIA 

R E C E N T E DO BRASIL 

Murilo dos Santos Belo Botelho 

RESUMO 

Políticas de austeridade fiscal são práticas econômicas adotadas visando como 
prioridade a sustentabilidade do orçamento do Estado, priorizando o pagamento da 
dívida pública em detrimento da realização de investimentos sociais. Desde meados 
de 2015 estas práticas vêm sendo aplicadas no Brasil pelos governantes e formadores 
da política econômica. Em 2016, com a aprovação da Emenda Constitucional n o . 95 
(EC95), foi alterada a Constituição Federal brasileira para que os gastos públicos 
fossem congelados por 20 anos com o intuito de controlar a dívida pública e fazer o 
país reencontrar o caminho do crescimento através da retomada de confiança dos 
investidores e agentes econômicos. Este trabalho visa gerar um debate sobre se as 
políticas de austeridade fiscal são de fato eficazes em um país com tamanha 
desigualdade social como o Brasil, visto que, ao congelar os gastos por um período 
tão longo o governo está renunciando a investimentos em áreas sociais de extrema 
importância como saúde, educação, segurança e outras. Desde a aprovação da 
EC95, o orçamento público vem sendo vítima de falácias por parte das mídias e dos 
governantes, com o intuito de gerar medo e evitar o debate sobre outras formas de 
conduzir a economia. Para fomentar esta discussão, este trabalho se baseia em 
argumentos autores, na tentativa de explicitar que as políticas de austeridade fiscal 
nunca foram um consenso literário na economia, além de existirem diversos exemplos 
na história sobre como este tipo de política econômica pode agravar recessões em 
determinadas situações. 

Palavras-chave: Austeridade. Orçamento. Dívida. Investimento. Governo. 

A B S T R A C T 

Fiscal austerity policies are economic practices adopted as a priority for the 
sustainability of the State budget, prioritizing the payment of public debt over social 
investments. Since 2015 these practices have been instructed in Brazil by the rulers 
and makers of economic policy. In 2016, with the approval of constitutional amendment 
95 (EC95), the Brazilian federal constitution was amended so that public spending was 
frozen for 20 years so that the public debt was controlled and the country found its way 
to growth through the resumption of confidence investors and economic agents. This 
work aims to generate a debate on whether fiscal austerity policies are in fact effective 
in a country with such great social inequality as Brazil, since, by freezing costs for such 
a long period, the government is giving up investments in social areas of extreme 
importance such as health, education, safety and others. Since the approval of EC95, 
the public budget has been the victim of fallacies by the media and governments, in 
order to generate fear and avoid debate about other ways of conducting the economy. 
To foster this discussion, this work is based on author arguments, in an attempt to 
clarify that fiscal austerity policies have never been a literary consensus in the 
economy, in addition to there being several examples in history about how this type of 
economic policy can worsen recessions in certain situations. 

Keywords: Austerity. Budget. Debt. Investment. Government. 
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1 INTRODUÇÃO 

O discurso intransigente a favor da Austeridade Fiscal e do risco fiscal 

brasileiro vem sendo disseminado em diversas áreas de nossa sociedade, pelos 

atuais formadores de políticas econômicas, gestores, economistas e na mídia em 

geral. Embora esse pensamento seja apresentado e defendido quase como uma 

doutrina, esse manual de melhores práticas econômicas não é a tese central das 

principais teorias macroeconômicas. 

As finanças governamentais são um tema de debate persistente entre os 

economistas. Majoritariamente, quando um governo gasta mais do que arrecada este 

emite dívida para pagamento futuro, ou seja, adquire um empréstimo e, a partir daí, 

vem o questionamento de qual é o tamanho sustentável da Dívida Pública. 

No Brasil, o congelamento dos gastos públicos por 20 anos aprovado em 2016 

pela Emenda Constitucional n o . 95 (EC95), inseriu na Constituição o chamado Novo 

Regime Fiscal. Esta medida, aliada a um conjunto de reformas como a Reforma 

Trabalhista de 2017; a Reforma da Previdência aprovada em 2020, a Reforma 

Tributária que está sendo debatida em 2021, surgiu como uma fórmula mágica para a 

retomada do crescimento econômico a partir do aumento da confiança de investidores 

estrangeiros. 

Embora o tema seja extremamente complexo e não exista na literatura 

econômica um consenso sobre a forma de utilização do orçamento público de uma 

nação, o debate parece ser propositadamente evitado pelos governantes brasileiros. 

Desde antes da aprovação da EC95, foi adotado um discurso em tom de urgência, 

defendendo a necessidade de se reduzir a Dívida Pública brasileira com a ameaça de 

que se não o fosse feito o país poderia vir a falência. 

Atualmente, já passados 5 anos desde a aprovação da EC95, a situação não 

parece ter melhorado. O crescimento prometido por membros dos poderes executivos 

ainda não aconteceu e, atualmente, já existe uma preocupação muito forte com o risco 

de "estagflação". Diante do cenário, este trabalho tem como objetivo principal criticar 

e debater se as políticas de austeridade fiscal adotadas desde meados de 2015 são 

realmente as mais adequadas para um país tão desigual como o Brasil. 

Neste sentido, será feita uma exposição acerca dos argumentos que 

embasam as políticas de Austeridade Fiscal, com vistas a desmistificar o tema. A partir 

disso, será realizada uma breve discussão acerca dos custos e benefícios de tais 

medidas. 
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2 S O B R E A "ECONOMIA POLÍTICA" DA AUSTERIDADE 

Conforme já exposto anteriormente, o discurso em torno das políticas de 

austeridade fiscal, estão cotidianamente no debate público, assim como, na academia. 

Neste item, será feita uma exposição crítica dos argumentos que embasam a tese da 

necessidade de políticas fiscais de austeridade. Inicialmente, no entanto, será 

realizado um breve percurso histórico sobre o uso das políticas fiscais no mundo 

desde a segunda metade do século XX. 

2.1 POLÍTICA FISCAL NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

Rossi, David e Dweck (2020) explicam que o debate em torno dos usos da 

política fiscal por parte dos governos, são confundidos na maior parte do tempo por 

um debate acerca do papel do Estado na economia. Segundo eles, de um lado estão 

os defensores dos orçamentos equilibrados e rigidez nas regras fiscais e, de outro, os 

defensores de políticas direcionadas a garantir o emprego e o crescimento econômico, 

através de maior flexibilidade e discricionaridade na política fiscal. Este embate tem 

repercussões na história recente das economias e refletem a hegemonia destas 

visões ao longo do tempo. 

Segundo os supracitados autores, as décadas de 1950 e 1960 nos países 

centrais foram marcadas pelo uso de políticas fiscais expansionistas, em direção da 

criação do que ficou conhecido como Estado de Bem-Estar Social. Neste período, os 

gastos sociais foram expandidos e a gestão da demanda agregada, através de 

políticas anticíclicas foi a regra. Priorizava-se o caráter alocativo e distributivo dos 

gastos públicos, em detrimento da visão estabilizadora e do orçamento equilibrado. 

Eles destacam ainda, que este período foi marcado pela redução das dívidas públicas 

em relação ao PIB, com políticas de reformas tributárias progressivas e crescimento 

econômico induzido, principalmente, pela atuação do Estado com investimentos em 

infraestrutura e adoção de taxas básicas de juros mais baixas. Mesmo com o cenário 

aparentemente positivo, consequente da utilização expansionista da política fiscal, 

que funcionava como estabilizadora automática dos ciclos econômicos, as regras 

fiscais daquele período não desapareceram por completo e a maioria dos governos 

ainda seguia a regra de financiar seus investimentos, principalmente em 

infraestrutura, através da obtenção de empréstimos, enquanto as despesas correntes 

eram financiadas por receitas tributárias. (Burger, Marinkov, 2012, apud, Rossi, David, 

Dweck, 2020, p.405). 
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Com um contexto histórico menos favorável, a partir de 1970 o consenso 

keynesiano foi substituído por ideias mais voltadas para a adoção de regras fiscais 

mais duras. (Loperato, 2006, apud, Rossi, David, Dweck, 2020, p.406). O discurso da 

época passou a ser um discurso muito próximo do que se vê hoje, com a âncora fiscal 

sendo um fator predominante para a medição do risco país e, consequentemente, 

para determinar o nível de segurança dos investidores do mercado financeiro. 

(Heller,1997, apud Rossi, David, Dweck, 2020). 

Esta guinada nos objetivos de política, vem pela adoção de uma visão 

convencional em economia, que coloca a estabilidade da economia como objetivo 

central, em detrimento do emprego. Com a adoção desta forma de utilização das 

políticas econômicas, a política monetária passa a ter o papel primordial de 

estabilizador econômico, através da gestão das taxas de juros com objetivos de 

estimular ou controlar o crescimento econômico, bem como manter a inflação sob 

controle. (Rossi, David, Dweck, 2020). 

Com a crise financeira mundial em 2008 iniciada nos Estados Unidos, esta 

discussão volta à cena no plano internacional. "A discussão parece convergir para 

uma posição comum: o uso da política fiscal não deve limitar-se aos estabilizadores 

automáticos e deve constituir-se em instrumento efetivo em momentos particulares de 

crise profunda." (Lopreato, 2014, p.407, apud Rossi, David, Dweck, 2020) 

O debate segue em aberto, contudo, ganhou força em todo o mundo, a partir 

cenário socioeconômico adverso resultante da pandemia do Covid-19 em 2020. 

A pandemia reforçou a importância da flexibilidade na política fiscal, uma vez 
que países com regras muito rígidas perderam um tempo indispensável para 
salvar vidas, enquanto buscavam mecanismos para flexibilizar um arcabouço 
acarreta redução do poder de compra dos agentes econômicos, que 
passarão a gastar menos, reduzindo legal pré-existente. (Rossi, David, 
Dweck, 2020, p. 408) 

Ademais, os supracitados autores advertem que busca incessante da 

"sustentabilidade da dívida pública" e de um "Estado mínimo" tem impactos 

controversos, visto que não existiriam evidências de seus impactos positivos para a 

recuperação das economias, ao mesmo tempo que gerariam impactos muito 

negativos nas populações vulneráveis, ampliando as desigualdades. Sendo assim, 

serão expostos em seguida, os argumentos "teóricos" sobre as políticas de 

austeridade numa perspectiva crítica e, em seguida, nossas considerações finais. 
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2.2 SOBRE O CONCEITO DE AUSTERIDADE 

A fim de discutir criticamente as políticas de austeridade, deve-se partir da 

definição (ou conceito) austeridade para Mark Blyth, professor de economia política 

da Universidade de Brown, nos EUA: 

Austeridade é uma forma de deflação voluntária em que a economia se ajusta 
através da redução de salários, preços e despesa pública para reestabelecer 
a competitividade, que (supostamente) se consegue cortando o orçamento 
do Estado, as dívidas e os déficits. (BLYTH, 2017, p. 29). 

No mesmo sentido, Rossi, Dweck e Arantes (2018) definem a austeridade 

como um tipo de política econômica que através de ajuste fiscal tem como objetivo 

ajustar a economia, mantendo o orçamento do governo equilibrado e assim, promover 

o crescimento. Para eles, a austeridade é uma ideia perigosa quando aplicada 

politicamente. Segundo os autores, "austeridade" não é um termo de origem 

econômica, mas sim de origem filosófica moral sendo utilizado no discurso econômico 

para representar rigor ou algum tipo de sacrifício. 

Já citado anteriormente, Blyth (2017), explica as razões pelas quais considera 

a "austeridade" uma ideia perigosa. Em primeiro lugar, por não acreditar que seja um 

tipo de política que funcione. Em segundo, por ser apresentada de forma errônea para 

a na sociedade e sem a preocupação de sobre quem recairá o ônus desse tipo de 

política. Por fim, a terceira razão citada por Blyth é que a austeridade repousa sobre 

alguns tipos de falácias presentes nos discursos modernos que ainda serão 

abordadas na sequência do trabalho. 

Além de definir o conceito de austeridade e o quanto é perigosa, Blyth (2017) 

apresenta e crítica à forma como a austeridade vem sendo apresentada, pelos 

políticos, mídias etc. Para o autor, a definição de austeridade como a solução para a 

"crise da dívida soberana" de Estados que gastaram demais e agora estão à beira da 

falência é fundamentalmente errada. 

Para o autor, que apresenta em seu texto uma visão pautada no cenário 

externo (EUA e Europa) e as consequências da crise financeira de 2008, a definição 

de crise que vem sendo apresentada, para qual a austeridade seria a fórmu la mágica, 

nada mais é do que uma crise iniciada pelos grandes bancos e que apenas se 

resolverá pelos grandes bancos. Para o professor da Universidade de Brown, a 
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austeridade é: "Intuitiva, apelativa e habilmente resumida na frase não se pode sanar 

a dívida com mais dívida". (BLYTH, 2017, p. 42). 

Pensar desta maneira não enriquece os debates sobre a utilização deste tipo 

de política econômica, bem como não leva em consideração um debate tão importante 

quanto a condução das políticas monetárias e fiscais de uma nação, ou seja, a 

questão da distribuição da riqueza. Os efeitos da austeridade são sentidos de formas 

diferentes através da distribuição do rendimento. Aqueles que dependem menos dos 

gastos governamentais serão menos afetados por uma política austera de redução da 

dívida, enquanto as classes mais vulneráveis, seriam fortemente afetados. (Blyth, 

2017) . 

O supracitado autor levanta outra questão relevante sobre a austeridade 

"como uma fórmula mágica" para a quitação de dívidas governamentais e solução 

para o crescimento. E se todos os países resolvessem seguir este modelo e reduzir 

suas dívidas ao mesmo tempo? Para que alguém possa poupar, alguém na outra 

ponta deve estar gastando e ao fazer com que todas as nações tomem 

simultaneamente políticas restritivas e regras fiscais rígidas apenas faria com que o 

retorno ao crescimento fosse ainda mais difícil. (Blyth, 2017) 

Partindo destas noções de austeridade fiscal, será feita em seguida, uma 

rápida explicação sobre o desempenho esperado deste tipo de política, resumindo 

seus principais mecanismos e a lógica deste tipo de política econômica. 

2.3 A LÓGICA DAS MEDIDAS DE AUSTERIDADE 

Os defensores da austeridade fiscal sustentam que, diante de crises 

econômicas e recessões, os governos devem realizar ajustes fiscais, primordialmente 

através de políticas fiscais restritivas como redução nos gastos e transferências e 

aumento da base tributária. Essas políticas, então, reduziriam o montante da dívida 

pública e, consequentemente, o percentual da dívida sobre o crescimento da nação, 

passando assim, mais confiança aos agentes econômicos. Desta forma, os 

governantes estariam demonstrando responsabilidade ao priorizar o pagamento da 

dívida pública. A partir da maior credibilidade dada aos governos, a economia voltaria 

a crescer devido aos aumentos em investimentos, consumo das famílias e captação 

de capital estrangeiro, recuperando então, a economia. (Rossi, Dweck e Arantes, 

2018) . 
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Segundo Blyth, os defensores da austeridade acreditam que, quando os 

governos realizam políticas econômicas austeras, a confiança empresarial no 

mercado é recuperada, pois o governo não estaria esgotando o mercado de 

investimento ao captar todos os recursos disponíveis da poupança, ao emitir dívidas 

para o financiamento de seus gastos "desequilibrados". (Blyth, 2017). 

John Cochrane, da Universidade de Chicago (2009, apud. Blyth, 2017, p. 30), 

resume bem o pensamento apresentado no parágrafo anterior, ao afirmar que cada 

dólar gasto pelo Estado deveria receber como paridade um dólar gasto pelo setor 

privado, assim os empregos criados através dos gastos governamentais, 

compensariam aqueles empregos que seriam perdidos na economia, através da 

redução dos investimentos privados conforme citado anteriormente. 

Mankiw (2015) também apresenta o ponto de vista dos defensores das 

medidas de austeridade fiscal. Os defensores, alegam que uma dívida pública muito 

grande é um ônus que está sendo gerado para as gerações futuras, através de 

diversos fatores macroeconômicos. Estes defendem que um déficit público muito 

grande tem a capacidade de reduzir a poupança pública nacional, o que reduziria 

consequentemente os investimentos e em cadeia também reduziria o estoque de 

capital, dada a queda dos investimentos, que seria consequência de um aumento das 

taxas de juros. A redução do estoque de capital levaria a redução da capacidade 

produtiva da nação, reduzindo a produtividade dos trabalhadores e em consequência 

o salário real. 

Para o mesmo autor, o efeito mais direto de um crescimento prolongado da 

dívida pública é impor restrições de padrão de vida as gerações futuras de 

contribuintes, afinal, estes terão que escolher entre impostos mais altos e menores 

gastos do governo, o que levaria a redução do déficit acumulado, ou então, poderiam 

postergar mais ainda a dívida, com o governo assumindo novos empréstimos, através 

da emissão de títulos e postergando para gerações a frente a herança de uma dívida 

pública maior, reduzindo em algum momento o padrão de vida daqueles que serão os 

responsáveis por equilibrar o orçamento. (Mankiw, 2015). 

Essas visões vão contra o pensamento econômico de John M. Keynes. 

Segundo o economista britânico, o momento de se realizar cortes de gastos e políticas 

fiscais contracionista seria exatamente o contrário do que é defendido pelos 

defensores da austeridade, ou seja, seria em momentos de "boom" da economia. 

(Keynes, 1937, apud, Rossi, Dweck e Arantes, 2018). 
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Rossi, Dweck e Arantes consideram o pensamento de Keynes intuitivo. Nos 

momentos de forte crescimento econômico, os gastos do governo teriam menor 

impacto sob a economia, e o corte de gastos governamental pode não ter um efeito 

negativo na atividade econômica. Por exemplo, no caso de um período de forte 

crescimento econômico, com os recursos da sociedade sendo mais eficientemente 

alocados, o corte de gastos do governo não teria um efeito tão negativo quanto em 

uma recessão econômica. O autor cita o exemplo de uma empresa, que caso não 

fosse contratada a atuar em uma atividade pelo governo, devido ao corte de gastos, 

em um momento de expansão econômica provavelmente poderia ser contratada por 

outra empresa privada. 

Qu ando o governo corta seus gastos, ele está reduzindo a receita de uma 

empresa do setor privado que estaria recebendo por aquele produto ou serviço. O 

mesmo acontece quando o governo deixa de empregar em setores como saúde e 

educação ou até mesmo transfere menos recursos para programas sociais. Tudo isso 

ainda mais o que foi recebido pelos empresários, que demitirão funcionários que sem 

renda passarão a gastar ainda menos. (Rossi, Dweck e Arantes, 2018). 

FIGURA 1 - CICLO "VIRTUOSO" DA ECONOMIA 

Fonte: Adaptado de ROSSI, DWECK, OLIVEIRA, (2018) 

Com o efeito negativo sobre a economia, a arrecadação do governo também 

é afetada. Com menos empresas no mercado e menos indivíduos empregados, 

consumindo e fazendo a economia funcionar a arrecadação de tributos governamental 

tende a ser menor, o que faz com que o déficit do Estado cresça, medida contrária ao 

que se buscaria com políticas de austeridade, conforme a Figura 1. 
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Mark Blyth corrobora da mesma opinião, para o autor medidas austeras 

proporcionam exatamente aquilo que elas tinham o objetivo de evitar, sendo 

contraditória e reprimindo ainda mais o crescimento e desenvolvimento das 

economias, o que causaria mais preocupação por parte dos agentes econômicos 

principalmente aqueles do mercado financeiro. (Blyth, 2017) 

Mankiw (2015), em seu debate sobre a dicotomia do discurso também traz à 

tona outros pontos negativos das políticas econômicas austeras e sobre argumentos 

utilizados por quem defende este tipo de política. Para o autor, o problema da dívida 

pública é frequentemente exagerado e é enganoso enxergar o déficit público 

isoladamente dos fatores aos quais o acompanha. Para o autor, desde que os juros 

da dívida não cresçam constantemente acima do crescimento da economia, não 

haverá problema. Buscar "zerar" a dívida não é necessário, desde que a dívida cresça 

próxima ao crescimento da economia e a inflação vigente. Porém, cortar gastos 

públicos em setores que movimentam a economia, como setores de infraestrutura e 

de setores como educação poderia, segundo Mankiw, deixar as gerações futuras em 

situações ainda piores que as atuais, ao custo de reduzir a relação dívida PIB. 

Para Mankiw, uma redução dos investimentos do Estado em um setor 

essencial, como por exemplo a educação, pode ter efeitos positivos sobre a dívida 

pública, mas será que as gerações futuras estariam em uma situação melhor do que 

a que se encontram hoje? Ao cortar estes investimentos, quando os jovens de hoje 

que usufruem da educação pública entrarem no mercado de trabalho é possível que 

o orçamento do governo esteja equilibrado, porém, é também muito provável que com 

a redução dos gastos em educação estes jovens se tornem profissionais com menos 

instrução futuramente e consequentemente terão rendas menores do que poderiam 

atingir, afinal, existem diversos estudos que apontam para uma correlação positiva 

forte entre anos de estudo e renda familiar. (Mankiw, 2015). 

As diferentes visões econômicas e a complexidade do tema abrem ainda 

espaço para mitos e falácias que são divulgadas e repetidas por governantes e mídia 

para facilitar a aceitação dos indivíduos e reduzir o debate sobre os impactos desses 

tipos de políticas. Essas falácias e comparações errôneas serão discutidas no próximo 

item do trabalho. 
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3 EVIDÊNCIAS E DISCUSSÃO CRÍTICA 

Conforme apresentado neste trabalho, a dicotomia sobre a utilização ou não 

de políticas de austeridade fiscal na economia gerou historicamente um intenso 

debate com defensores para os "dois lados da moeda". 

Cada tipo de visão, tanto aqueles que defendem o uso de políticas austeras 

em momentos de recessão, quanto os que defendem que este tipo de política apenas 

gera mais recessão, tem argumentos sustentando o ponto de vista defendido. Porém, 

as consequências geradas por atitudes de governantes sob as políticas econômicas 

não são apenas um ponto de vista teórico, mas são consequências reais para milhões 

de habitantes das nações envolvidas. 

Lacerda (2019), Rossi, Dweck, Oliveira (2018), Carvalho (2020), Carvalho e 

Rossi (2021), trazem em seus respectivos livros as consequências negativas que as 

políticas de austeridade fiscal trouxeram para o Brasil, a partir da aprovação da 

emenda constitucional 95 em 2016. Blyth (2017) traz em seu livro um enfoque mais 

voltado para a Europa, com as consequências trazidas por este tipo de política após 

a grande crise financeira mundial que foi iniciada em 2008 nos Estados Unidos da 

América. 

Conforme mencionado neste trabalho, as consequências geradas por 

políticas econômicas de austeridade fiscal, como o congelamento dos gastos públicos 

no Brasil por 20 anos (EC95), por exemplo, podem gerar não apenas problemas 

econômicos, mas também, sociais, por vezes aumentando os níveis de desigualdade, 

pobreza, população sem acesso a direitos básicos, como os garantidos pela 

Constituição Federal Brasileira. 

As políticas fiscais dificilmente terão um papel neutro nas economias. Apenas 

existem casos mais específicos, como gastos com segurança pública e educação que 

beneficiam a todos, porém, usualmente, os gastos fiscais sempre beneficiarão alguma 

classe da sociedade mais diretamente, sendo assim estes tipos de políticas 

naturalmente redistributivas. (Rossi, David, Chaparro 2021). Para eles, a política fiscal 

pode ser determinada como o mais importante instrumento de garantia dos direitos 

humanos nas sociedades. Portanto, a escolha orçamentária correta, através do 

conhecimento das principais vulnerabilidades da sociedade são decisivas para a 

garantia, a manutenção e para a violação dos direitos humanos. 

A política fiscal tem três funções clássicas: A função alocativa, a distributiva e 

a função estabilizadora. (Musgrave e Musgrave, 1973, apud, Rossi, David, Chaparro 
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2021). A função alocativa, se destina é aquela que busca corrigir ou amenizar as 

conhecidas "falhas de mercado", na chamada economia ortodoxa. Para que seja 

aplicada corretamente, deve-se conhecer as principais falhas, vulnerabilidades e 

necessidades dos cidadãos de cada nação e a partir disso, gerar um orçamento 

voltado para a amenização destas dificuldades. (Rossi, David, Chaparro 2021). 

A função distributiva é aquela que tem o poder de amenizar ou alavancar 

ainda mais as desigualdades, principalmente de renda, existentes em uma sociedade. 

Tanto pelo lado das despesas governamentais, como as transferências de renda para 

os mais pobres, como pelo lado das receitas, como nas cobranças de tributos, os 

governos têm o poder de aumentar ou diminuir buracos de desigualdade, também 

possuindo o poder de violar os direitos humanos, como também de aumentar os 

direitos recebidos e o padrão de vida dos mais vulneráveis. Rossi, David, Chaparro 

2021). 

A função estabilizadora é aquela que busca afetar os níveis dos principais 

indicadores da economia, como emprego, atividade e nível de preços. Essa função da 

política fiscal foi uma das principais contribuições de Keynes à economia. Ao exercer 

este tipo de função da política fiscal, os governos podem amenizar as consequências 

de crises econômicas, abreviar a duração de um ciclo de recessão. Este tipo de função 

poderia ainda ser utilizada para estabilizações sociais em um sentido mais amplo. 

(Rossi, David, Chaparro 2021). 

A defesa do uso das três funções da política fiscal guiada pela defesa dos 

direitos humanos se dá pelo fato de as políticas de austeridade fiscal defendidas, 

como corte de gastos, irem contra os direitos humanos e contra o funcionamento da 

economia em momentos de crise. (Rossi, David, Chaparro 2021). 

Conforme já apresentado neste trabalho, ao utilizar este tipo de política em 

ciclos econômicos adversos, como as recessões, os principais efeitos são ainda mais 

recessão e déficit, reduzindo ainda mais a confiança dos agentes econômicos. 

Consequências que foram vividas pela Europa e vem sendo vivenciadas atualmente 

pelo Brasil. 

No Brasil, o novo regime fiscal foi apresentado na época como a principal 

solução para equilibrar as contas públicas, retomar a confiança dos investidores e 

partir de investimentos do setor privado impulsionar novamente a economia através 

de superávits constantes. 
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Embora todos os congelamentos de gastos tenham sido devidamente 

realizados, o desempenho da economia brasileira pós emenda foi ainda mais fraco do 

que os períodos anteriores, o que contradiz os argumentos favoráveis dos defensores 

do novo regime fiscal. 

A taxa média de crescimento do PIB brasileiro entre os anos de 2003 e 2006, 

primeiro mandato do presidente Lula foi de 3,5% (Lacerda, 2019). Já no segundo 

mandato, de 2007-2010 a taxa média de crescimento foi de 4,6%. No segundo 

mandato percebe-se uma taxa de crescimento ainda maior do que primeiro mandato, 

mesmo em 2008 tendo ocorrido uma das piores crises financeiras da história mundial, 

a crise do subprime, que inclusive foi uma das razões da adoção de políticas austeras 

nos países desenvolidos que serão detalhadas nos capítulos posteriores. Vale 

ressaltar que grande parte deste crescimento também tem relação com um cenário 

externo favorável, com o aumento no número das exportações em grande parte 

suprindo uma forte demanda da China, principal importadora de minério de ferro 

Brasileiro entre outros produtos. 

De 2011 - 2014, durante o primeiro governo Dilma, o desempenho médio foi 

inferior ao de seu antencessor, atingindo apenas 2,3% de crescimento do PIB. Entre 

2013 e 2014 explodiram diversas crises política e econômicas no país que ajudaram 

a prejudicar o desempenho do segundo mandato da presidenta, até o encerramento 

pós golpe pelo presidente Michel Temer a economia apresentou uma recessão 

acumulada de 7%. 

GRÁFICO 1 - EVOLUÇÃO PIB TRIMESTRAL BRASILEIRO 1996-2020 
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FONTE: INDICADORES IBGE: Contas nacionais trimestrais, Elaboração Própria. 

Mesmo após o governo Temer e aprovação da EC95 o PIB manteve a taxas 

de crescimento nominais muito baixas, atingindo seu ponto máximo de 2% no 3° 
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trimestre de 2018 e caindo em recessão em 2019 e 2020. (Lacerda, 2019). Conforme 

apresentado no Gráfico 1. 

A queda significativa dos preços das comoditties reduziu as receitas obtidas 

através da exportação e consequentemente a queda das receitas reduziu também os 

investimentos das empresas desses segmentos. Outro fator de destaque nesse perído 

foi a operação lava-jato, que ao afetar o setor de construção civil teve efeito em toda 

a cadeia cíclica da economia. A forte crise que se instalou no país a partir de 2014, e 

a fraca recuperação observada nos anos posteriores, fez com que a participação das 

receitas líquidas do governo no PIB em relação a participação das despesas totais no 

PIB, que até 2011 mantinha-se estável, aumentasse consideravelmente (Gráfico 2). 

GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO RECEITAS E DESPESAS DO GOVERNO BRASILEIRO EM 
RELAÇÃO AO PIB (1997-2020) 
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A crise econômica e a dificuldade do crescimento de receitas, bem como o 

aumento das despesas foram responsáveis pelos déficits primários ocorridos. Os 

efeitos não foram apenas nas contas nacionais, mas também na sociedade em si. 

Segundo Lacerda (2019), os níveis de desocupação da população brasileira também 

atingem os maiores patamares desde 2012. (Gráficos 2 e 3) 
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GRÁFICO 3 - RESULTADO PRIMÁRIO DAS CONTAS NACIONAIS DO BRASIL EM RELAÇÃO AO 
PIB (1997-2020) 
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GRÁFICO 4 - TAXA DE DESOCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA (2012-2021) 
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FONTE: PNAD CONTÍNUA IBGE: Taxa de desocupação trimestral, Elaboração Própria 

Da mesma forma, Lacerda (2019) explica que um dos indicadores mais 

famosos e mais utilizados pelos defensores da austeridade fiscal, a relação dívida PIB 

aumentou para 96% em 2020, embora o corte de gastos tenha sido implementado. 

O observado aumento do custo de financiamento da dívida se deve 

principalmente as medidas restritivas adotadas pelos governantes públicos a partir de 

2015. Segundo Lacerda (2019), a elevação da taxa básica de juros, com o intuito de 
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conter a inflação, teve dois principais impactos no resultado fiscal brasileiro. O primeiro 

abordado foi a elevação dos gastos com juros em relação ao PIB. Já o segundo, foi o 

aumento da taxa básica de juros que tem efeitos significativos na atividade econômica, 

como o aumento do custo para obtenção de crédito para novos investimentos, o 

desincentivo a produção e ao consumo, além de uma valorização artificial do câmbio, 

já que neste mesmo período de aumento significativo da Taxa Selic, as taxas básicas 

de juros vigentes nos países desenvolvidos eram consideradas baixas. Lacerda 

(2019). Outro indicador de despesa importante, o custo da dívida em relação ao PIB 

vinha em tendência de estabilidade e redução desde o ano de 2002. Após 2012 e 

principalmente após 2014 os gastos com juros nominais passaram a crescer, 

exatamente a partir de quando o país passou a adotar políticas econômicas de ajuste 

fiscal. Aliando o não crescimento da obtenção de receitas com o aumento do 

crescimento do custo de financiamento da dívida fez o nominal (resultado primário + 

custo da dívida) apresentar déficits cada vez maiores, com destaque para o ano de 

2020, onde o resultado nominal foi de -13,6% do PIB. (Gráfico 5). 

GRÁFICO 5 - RESULTADO NOMINAL E JUROS NOMINAIS EM RELAÇÃO AO PIB (1997-2020) 
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Nesta situação, o cenário fiscal passou a andar em uma espiral negativa. As 

altas taxas de juros levavam a uma deterioração do cenário econômico e aumento do 

custo com a dívida. O aumento do custo da dívida gerava ainda mais medidas 

restritivas como corte de gastos, exatamente o contrário do que deveria ser feito em 
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uma crise. A deterioração econômica prejudicava a obtenção de receitas resultando 

em maiores déficits primários e nominais que geraram medidas ainda mais restritivas. 

A dívida bruta do governo em relação ao PIB, que vinha sendo reduzida ano 

após ano desde o governo Lula de 2002, voltou a ter um forte aumento a partir do 

goveno Michel Temer, em 2016, um contraponto com os dicursos adotados neste 

governo. A dívida que chegou a atingir seu mínimo no primeiro trimestre de 2014, 

representando 30% do PIB, chegou ao seu máximo em dezembro de 2020, 

representando quase 63% do PIB. (Gráfico 6). Neste ano, a dívida já chegou a 

representar 96% do PIB. 

GRÁFICO 6 - EVOLUÇÃO DA DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA EM RELAÇÃO AO PIB (2002¬
2021) 
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FONTE: IPEA - Séries de Estatísticas Conjunturais, Elaboração Própria. 

Mesmo com o "desfinanciamento" de importantes políticas públicas e a 

aprovação de reformas administrativas regressivas, como a previdenciária, que 

cortaram direitos dos trabalhadores e impuseram novas regras previdenciárias quase 

impossíveis de serem atingidas, os níveis de atividades brasileiros não melhoraram e 

com o congelamento do teto de gastos as despesas do governo terão de encolher de 

7,2% do PIB em 2017, para 4 , 1 % do PIB em 2026 e para 0,7% do PIB em 2036. 

(Dweck, 2021). 

As medidas de austeridade fiscal não são exclusividade do Brasil. Embora o 

maior país da América Latina apresente diversas particularidades sobre a forma como 

este tipo de política foi implementada, como a alteração da Constituição Federal do 
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país, outros países como os Estados Unidos da América e alguns da Europa também 

acreditaram que a busca pela confiança em relação a solvência do Estado deveria ser 

a principal forma de conduzir as economias e a partir disso tiveram consequências em 

momentos de recessão. 

Em 2011 a agência classificadora de risco de crédito, Standard and Poor's 

(S&P) rebaixou a nota de pagamento dos EUA pela primeira vez na história. O que se 

constatou no outro dia foi uma queda dos principais índices acionários dos EUA. 

Porém, segundo Blyth, a queda do mercado acionário não foi consequência do 

rebaixamento da nota por si só, mas sim, da expectativa por corte de gastos e 

estímulos que geraria um crescimento menor do que o anteriormente esperado pelos 

agentes financeiros. Segundo o autor, a consequência mais plausível sobre a 

preocupação com a solvência da dívida americana deveria ser a alta dos juros dos 

títulos governamentais americanos, os "treasuries", que ao invés de subirem caíram, 

ilustrando o que foi exposto no parágrafo anterior, a maior preocupação do mercado 

nunca foi com a solvência em si, mas sim com o crescimento. 

Em 01 de agosto de 2011, republicanos e democratas chegaram a um acordo 

sobre o teto da dívida permitido para os Estados Unidos, reforçando o compromisso 

com a agenda de austeridade fiscal e consequentemente o teto de gastos. Esperava-

se que esta confirmação do compromisso do Estado com o orçamento acalmasse os 

mercados e trouxesse mais confiança, porém a crise financeira foi ainda mais 

agravada devido a antecipação pelos mercados de um crescimento menor da 

economia americana dado cortes mais bruscos de investimentos do Estado, 

agravando ainda mais a crise financeira que havia se estabelecido em 2008 e se 

alavancado com o rebaixamento da nota de crédito. (Blyth, 2017). 

Alguns países da zona do Euro também lançaram rígidos pacotes fiscais após 

serem atingidos pela grande crise financeira mundial de 2008. Segundo o autor, os 

diversos problemas enfrentados por Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha (os 

PIIGS) foram estabilizados através da emissão de mais dívidas para financiar os 

gastos governamentais. Blyth (2017) cita ainda que, enquanto estes países cortavam 

gastos de seus orçamentos, suas economias se contraíam fazendo com que as 

dívidas aumentassem ainda mais e as taxas de juros explodissem em um movimento 

contrário ao desejado. 

Utilizar medidas de austeridade fiscal em plena recessão elevou a dívida 

pública portuguesa de 62% do PIB em 2006 para 108% em 2012 e elevou os juros 
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dos títulos de dez anos de 4,5% de maio de 2009 para 14,7% em janeiro 2012. Na 

Irlanda o aumento foi ainda maior, tendo a dívida em relação ao PIB passado de 24,8% 

em 2007 para 106,4% em 2012. (Blyth, 2017). 

A Grécia, país Europeu mais afetado por essa crise, viu o percentual de sua 

dívida aumentar de 106% em 2007 para 170% em 2012 mesmo com sucessivas 

medidas de corte de despesas do orça mento público e de "default" de 75% dos 

créditos devidos em 2011. (Blyth, 2017). 

Existem evidências empíricas de que as medidas de austeridade fiscal são 

ainda mais prejudiciais a economia em momentos de crise. No Brasil, país com 

reconhecidos níveis de desigualdade social as consequências destes tipos de 

políticas afetam diversos setores da sociedade, principalmente os mais vulneráveis. 

De acordo com Lacerda (2019), o Brasil tem vivido nos últimos tempos um 

processo de financeirização das políticas sociais, já que com a frequente redução dos 

investimentos públicos em diversas áreas sociais, cada vez tem se legitimado o uso 

de capital privado nestes setores, como saúde, educação e previdência, fator que 

além de dificultar o acesso a boa parte da população, ainda permite com que 

empresas lucrem com o fornecimento de um serviço garantido pela Constituição 

Federal. 

A forte crise vivida no país desde 2015 e consequentemente as medidas 

adotadas para superar essa crise vem gerando alterações profundas nas políticas 

sociais do país. O conjunto de crise, austeridade fiscal e reformas administrativas 

regressivas trouxe diversos números negativos para o país, como a volta da elevação 

das taxas de pobreza e desigualdade social e de renda. 

A falta de debate sobre o tema, esconde boa parte da complexidade e 

consequências que as políticas adotadas no Brasil, principalmente a partir de 2016 

com a aprovação da EC95 trazem e ainda trarão para o futuro do país e sua 

população. 

Apenas em 2019 foram cortados R$ 32,6 bilhões do setor educacional 

brasileiro devido ao congelamento do teto de gastos. O Plano Nacional de Educação 

(PNE), implementado pela Lei n° 13.005/2014 tinha como principal objetivo aumentar 

os investimentos em educação da escala de 5% do PIB para 10%, visando diminuir a 

desigualdade social histórica sobre o acesso à educação no país. Após mais de 6 

anos de vigência, o PNE apresenta uma estimativa de que 85% de seus objetivos não 

serão cumpridos até o final de 2024 e o cenário é ainda mais preocupante ao pensar 
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na extensão do congelamento dos gastos, que tem prazo final de 2036. (Pellanda, 

Cara, 2020). 

Na saúde, diante de todos os problemas somados a pandemia de COVID-19, 

também houve forte redução dos investimentos, assim como nos outros segmentos. 

O piso federal do SUS em 2021 será de R$ 123,8 bilhões, o que representa uma perda 

de aproximadamente R$ 35 bilhões ante o valor disponível em 2020. Uma diferença 

de quase R$ 45 bilhões frente aos recursos estimados necessários para que se possa 

evitar consequências desastrosas ao sistema de saúde pública como um todo, 

considerando investimentos industrial no setor, compra de insumos estratégicos, 

crescimento demográfico entre outros fatores relevantes. (Moretti, Funcia, Ocké-Reis, 

2020). 

Conforme explicado anteriormente, a política fiscal pode aumentar ou diminuir 

"gaps" de desigualdade existentes no país e dentre estes está o problema da 

desigualdade racial. Mulheres negras pagam proporcionalmente mais impostos que 

homens brancos (Salvador, 2017, apud. Almeida, Batista e Rossi, 2020). A EC95 

reforça o racismo estrutural brasileiro ao cortar gastos públicos que nitidamente 

beneficiam mais os setores mais vulneráveis da população, como as populações 

negras e indígenas. A destruição de políticas voltadas para a inclusão da população 

negra a emprego e educação, com a extinção da Secretaria de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial (SEPPIR), em 2015, também mostra o descaso das políticas 

austeridades para com a população negra. (Almeida, Batista, Rossi, 2020). 

Noronha (2020) e Mattos (2018) também trazem preocupações sobre as 

consequências do congelamento dos gastos públicos brasileiros sobre a agricultura 

familiar e as políticas de reforma agrária. Brant (2018) aponta sobre os efeitos aos 

investimentos em cultura e Dweck e Corrêa (2020) sobre os efeitos a outros entes 

federativos, como os municípios. 

Todo esse cenário foi ainda mais agravado diante da pandemia de COVID-

19, que demonstrou ainda mais a necessidade de políticas fiscais expansionistas e 

estabilizadoras, porém no capitalismo e mercado atualmente vividos, propor uma 

visão diferente para as políticas econômica parece quase um crime. Com tantos 

impactos em diversas áreas da sociedade, fica a questão, este tipo de política é 

realmente a mais adequada para o Brasil? 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conteúdo apresentado neste trabalho teve como objetivo fomentar o debate 

sobre a política de austeridade fiscal adotada no Brasil desde o governo Dilma em 

2015 e criticar o discurso de urgência e as falácias utilizadas por diversos meios 

influentes da sociedade, como mídia e membros do governo. 

Para isso, foi introduzido ao trabalho o conceito de austeridade fiscal e o quão 

polêmico a adoção deste tipo de política é na literatura econômica. Os defensores da 

austeridade acreditam que a política fiscal deve ser focada no equilíbrio orçamentário 

do governo e que em momentos de alta da dívida pública e recessão os governos 

devem apertar o orçamento a fim de recuperar a confiança dos agentes econômicos 

para que estes voltem a investir e a economia entre nos eixos sem o auxílio do 

governo. 

Os críticos a este tipo de política, no entanto, argumentam que a política fiscal 

deva ser utilizada como um estabilizador da economia e do bem-estar social. A 

utilização de medidas como corte de gastos em momentos de recessão tende a levar 

a economia a um ciclo de baixas, com o aumento do desemprego, redução do 

consumo e consequentemente mais recessão. 

No Brasil, um país em que uma grande parcela da população depende 

majoritariamente dos serviços públicos disponibilizados pelo governo, o debate sobre 

as medidas econômicas adotadas nos últimos anos deveria ser no mínimo constante. 

Já são mais de 5 anos de políticas econômicas de austeridade fiscal e a confiança tão 

buscada não parece nem um pouco mais próxima do que no momento da aprovação 

da EC95, mesmo com todos os cortes de gastos realizados e reformas aprovadas, 

como a da previdência e a trabalhista. 

Conforme debatido neste trabalho, com este tipo de políticas de austeridade 

fiscal, o crescimento fica ainda mais prejudicado e o que se tem visto é uma forte 

recessão. A confiança que se pretende buscar, não será retomada com corte de 

gastos, ao contrário do que se tem feito pelos governos brasileiros desde 2015, mas 

sim, quando o país atingir taxas significativas de crescimento e acima de tudo, 

desenvolvimento, porém, dificilmente o país conseguirá evoluir em indicadores de 

crescimento com políticas tão restritivas em momentos de crise econômica tão forte. 

Em anos como este de 2021, o governo se apega em números fantasiosos 

para alegar que o país já começa a se recuperar da crise vivida. O crescimento 
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nominal do PIB deste ano apenas reflete o tamanho da queda no ano de 2020 

agravado pela crise de COVID-19. 

O pequeno alívio que tem sido divulgado na relação dívida PIB se deve a um 

crescimento nominal enganoso do PIB, aliado a uma inflação que atingiu 10,67% no 

período de novembro/2020 até outubro/2021, o que fez com que o Banco Central 

Brasileiro aumentasse sequencialmente a taxa básica de juros, fazendo com que a 

dívida, que os governantes têm tanta preocupação em pagar, fique também cada vez 

mais cara. 

Enquanto os governantes tentam apresentar dados em defesa das medidas 

adotadas a realidade não mente. A melhora do cenário não é vista nem nos mercados 

financeiros e nem dentro das casas da população e o país parece cada vez mais a 

beira de um colapso. 

A inflação cada vez mais alta aliada ao aumento do desemprego tem gerado 

o caos em diversas famílias que já não conseguem mais consumir carne, tendo 

substituído essa fonte de proteína e usualmente prato principal das refeições por ovo 

e em alguns casos até ossos. 

A gasolina, o gás e a energia elétrica não parecem que terão redução de 

preços no curto prazo, contribuindo assim para a espiral inflacionária já existente. As 

preocupações com a inflação são refletidas nos mercados financeiros com o aumento 

das taxas de juros projetadas para vencimentos futuros. Com o aumento da 

expectativa das taxas de juros, o crédito fica cada vez mais caro, diminuindo os 

investimentos privados e retardando ainda mais a economia, resultado refletido nos 

boletins econômicos divulgados pelo Banco Central, que vem constantemente 

reduzindo as projeções de crescimento para o ano de 2022 e aumentando as 

projeções de inflação, taxa de juros e câmbio. 

Conforme mencionado neste trabalho, existe uma enorme preocupação do 

mercado financeiro, da mídia e dos atuais governantes de que nenhuma despesa do 

governo quebre o compromisso com o teto de gastos (EC95). As consequências deste 

corte de gastos tem sido uma situação econômica e de bem-estar social ficando ainda 

mais prejudicada criando uma espiral de negatividade, refletindo ao círculo "virtuoso" 

explicitado anteriormente. A partir deste cenário, emerge uma questão, a qual este 

trabalho não possui o intuito de responder, mas gostaria de ao menos levantar o 

debate, que é, será que o teto de gastos não deveria ser revogado? 
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