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Apresentação

Esta coletânea reúne os cinco trabalhos premiados no XXI Prêmio Tesouro 
Nacional – 2016 e ainda duas menções honrosas.

Além de estimular o estudo e a pesquisa, o Prêmio Tesouro Nacional de 
Monografias representa a busca contínua de ideias e contribuições para aperfeiçoar 
a administração das finanças públicas no Brasil. Cumpre, assim, seu objetivo 
de estimular a pesquisa nessa área de conhecimento, divulgando trabalhos de 
qualidade técnica que se aplicam à Administração Pública. 

Idealizado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em 1996, o concurso 
é realizado anualmente pela Escola de Administração Fazendária (ESAF) e, neste 
ano, contou com o patrocínio da Fundação Getulio Vargas (FGV/RJ). Esta edição 
do Prêmio foi divulgada pela Portaria nº 31, de 29 de março de 2016, da ESAF, 
publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 31 de março de 2016.

Em comemoração aos 30 anos da STN, o concurso propôs como tema geral 
“Política Fiscal e Contabilidade Pública” e premiou os cinco trabalhos que melhor 
abordaram o assunto. 

A Comissão Julgadora do XXI Prêmio Tesouro Nacional foi designada 
pelo Diretor-Geral da ESAF, com sete membros, escolhidos entre especialistas de 
notório saber em Economia, Contabilidade e/ou Finanças Públicas. A Comissão 
foi assim constituída:

• Carlos Henrique Fialho Mussi (Presidente da Comissão Econômica para 
a América Latina –Cepal)

• Eugênio Lagemann (Professor da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul – UFRGS)

• José Luiz Pagnussat (Professor da Escola Nacional de Administração 
Pública – ENAP)

• Patrícia Siqueira Varela (Professora da Universidade de São Paulo – USP)

• Roberto de Góes Ellery Júnior (Professor da Universidade de Brasília – UnB)

• Rogério Sobreira Bezerra (Professor da FGV/RJ e Diretor do Banco do 
Estado de Minas Gerais – BEMGE)

• Vagner Laerte Ardeo (Professor da FGV/RJ)

Todos os membros da Comissão participaram ativamente da leitura e da 
escolha dos trabalhos premiados, em todas as etapas da avaliação.



Nesse ano, o número de monografias inscritas no Prêmio cresceu 18,95% em 
relação ao ano anterior, totalizando 113 monografias. Diferentemente das outras 
edições, o Prêmio foi concedido para apenas um tema, com premiação dos cinco 
primeiros colocados.

As monografias foram analisadas pela Comissão Julgadora com base nos 
critérios de qualidade técnica, considerando as normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), a contribuição e a aplicabilidade para a gestão das 
finanças públicas (nos três âmbitos de governo). Foram considerados, ainda, a 
utilidade e o mérito do conjunto de conclusões e de eventuais propostas de linhas 
de ação para a Administração Pública.

O resultado do XXI Prêmio Tesouro Nacional – 2016 foi publicado Diário 
Oficial da União (DOU), na edição de 8 de novembro de 2016, por meio do 
Edital n. 42, de 4 de novembro de 2016, da Escola de Administração Fazendária.  
A solenidade de entrega dos prêmios ocorreu no dia 26 de novembro do mesmo 
ano, em Brasília/DF.
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Resumo

Esta monografia tem como objetivo estudar como as interações macroeco-
nômicas existentes entre gerenciamento da dívida pública e política fiscal podem 
influenciar os ciclos econômicos diante da perspectiva metodológica dos modelos 
de equilíbrio geral dinâmicos e estocásticos (DSGE) para o caso brasileiro. Na 
avaliação introduzimos nos modelos a possibilidade de lidar com diferentes 
maturidades e composições da dívida pública. Adicionalmente, consideramos 
distintas suposições sobre o comportamento do consumidor e sobre as regras de 
política fiscal, assim como realizamos a estimação bayesiana de um modelo com 
maturidade para o Brasil, considerando dados trimestrais, compreendidos entre o 
primeiro trimestre de 1999 e o último trimestre de 2014. Os resultados mostraram 
que o gerenciamento da dívida pública pode contribuir para reduzir oscilações 
dos ciclos econômicos quando há a caracterização de elementos presentes na 
economia brasileira. Destacamos os seguintes resultados: i) no modelo Novo-Key-
nesiano Básico, a maturidade afeta apenas a dinâmica da política fiscal e da dívida, 
que se tornaram mais persistentes em respostas aos choques quanto maior o prazo 
da dívida; ii) no modelo com agentes heterogêneos, política fiscal pró-cíclica e 
dívida composta, os ciclos econômicos são influenciados pelas características 
da dívida pública, com as perdas de bem-estar do consumidor sendo menores 
quando a maturidade é maior. Além disso, ficou evidente, nessa modelagem, que 
a preferência do consumidor entre títulos de curto e longo prazo é relevante para 
a determinação dos ciclos econômicos; e iii) na estimação bayesiana do modelo 
com consumidor ricardiano, o parâmetro representativo de maturidade para o 
Brasil ficou de acordo com a nossa crença. 

Palavras-chave:  Gerenciamento da dívida pública. Maturidade e compo-
sição da dívida pública. Modelos dinâmicos e estocásticos 
de equilíbrio geral. 
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1 Introdução

Este trabalho tem por objetivo avaliar a interação do gerenciamento da dívida 
pública e da política fiscal sobre os ciclos econômicos, utilizando a abordagem dos 
modelos Dinâmicos e Estocásticos de Equilíbrio Geral.1 Especificamente, temos 
três eixos principais que serão explorados ao longo dos capítulos: i) introduzir a 
maturidade da dívida em um modelo Novo-Keynesiano Básico para avaliar o papel 
do gerenciamento da dívida; ii) propor uma estrutura de decomposição da dívida 
pública, com o objetivo de estilizar um fato e avaliar as implicações sobre os ciclos 
econômicos e bem-estar do consumidor; e iii) estimar um modelo que contemple 
uma dívida pública com maturidade maior que um período para o Brasil.

A função exercida pelo gerenciamento da dívida pública, em específico, e 
suas interações com o ambiente macroeconômico receberam menor atenção da 
literatura DSGE, apesar de o número crescente de trabalhos adicionar várias 
dimensões da macroeconomia moderna. Com efeito, ao longo dos últimos anos, 
essas pesquisas evoluíram bastante no entendimento dos ciclos econômicos, a 
exemplo das contribuições realizadas nos trabalhos de Galí et al. (2007), Chris-
tiano et al. (2010) e Gerali et al. (2010), que melhoraram a compreensão dos papéis 
desempenhados pelos setores financeiro e público. 

Uma das tendências dessa área de pesquisa está apoiada na exploração de 
elementos que aumentem a coerência empírica dos modelos, com destaque para 
trabalhos que flexibilizaram hipóteses tradicionais, a exemplo da incorporação de 
mecanismos de hábito e restrição de liquidez no consumo. Além disso, a caracteri-
zação de aspectos específicos de cada economia, como o uso de diferentes regras de 
política monetária ou adoção de mecanismos distintos de ajustamento de preços, 
também contribuíram para melhorar a aderência à realidade desses modelos. 

Nessa mesma direção, uma avaliação do papel do gerenciamento da dívida 
pública pode beneficiar a compreensão a respeito da interação das ferramentas de 
política econômica, especialmente por meio da análise da maturidade e da compo-
sição da dívida pública, que são instrumentos amplamente utilizados na gestão 
econômica e que podem afetar a condução da política monetária e fiscal. Grande 
parte dos trabalhos com modelos DSGE limitou o prazo da dívida a apenas um 
período e não abordou a questão da composição, a exemplo Clarida et al. (1999), 
Smets e Wouters (2003), Christiano et al. (2005) e (2010), entre outros.2

1  Tratados, daqui por diante, apenas como Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE).
2  Vale destacar que Woodford (2001), ao discutir a teoria fiscal do nível de preços, realizou uma avaliação para dívidas 

públicas de distintas maturidades, como veremos a seguir.
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Além disso, de maneira concomitante aos desenvolvimentos observados 
nessa linha de pesquisa, a extensão da crise econômico-financeira iniciada em 
2008/2009, com diversas etapas de recuperação e reações distintas entre os países, 
colocou as políticas econômicas relacionadas ao gerenciamento da dívida pública e 
à política fiscal no cerne das discussões, dadas suas relevâncias para a recuperação 
e sustentabilidade do crescimento econômico. No caso do Brasil, por exemplo, o 
gerenciamento da dívida pública tem ganhado importância ainda maior diante 
das dificuldades macroeconômicas enfrentadas pelo país mais recentemente.

Portanto, a avaliação dessas dimensões da restrição orçamentária do 
governo que buscamos explorar sob o arcabouço DSGE mostra-se compatível 
com a possibilidade de aderência empírica. Com efeito, a experiência do pós-crise 
de 2008/2009 mostrou uma expansão generalizada do prazo médio da dívida 
pública naquelas economias que tiveram de lidar com problemas econômicos 
mais severos, a exemplo dos EUA, Zona do Euro e Japão. Com respeito à compo-
sição da dívida pública, a recente experiência brasileira é um exemplo interessante 
de mudança do portfólio da dívida pública para mitigar os riscos associados.

Outro aspecto importante para essa investigação diz respeito à dimensão 
macroeconômica de interação da dívida pública. Na abordagem tradicional do 
endividamento público, as preocupações geralmente estão restritas aos custos e aos 
riscos do portfólio da dívida, o que tende a negligenciar a contrapartida da dívida 
sobre as variáveis macroeconômicas, aspecto limitador diante do amplo espectro 
de interações da dívida pública com o ambiente econômico. Em outras palavras, as 
decisões de estratégia da dívida quando consideradas em um contexto de equilíbrio 
geral, tal como nos modelos DSGE, pode apresentar alguns benefícios. Além disso, 
a consideração de regras de política fiscal que caracterizam a economia brasileira 
pode melhorar o entendimento dos ciclos econômicos no país.

Diante dos objetivos deste estudo, a pesquisa foi construída a partir da incor-
poração da maturidade da dívida pública no modelo Novo-Keynesiano Básico, 
com o acréscimo de outros aspectos relevantes para avaliação, a exemplo da propo-
sição de decomposição da dívida e da consideração de política fiscal mais aderente 
à situação brasileira. Para estratégia de investigação seguimos as seguintes etapas: 
a) formulação do problema econômico; b) determinação do modelo; c) resolução 
do modelo; d) determinação dos parâmetros; e) estipulação de uma métrica de 
análise; e f) avaliação dos efeitos econômicos. 

Os resultados mostraram a importância de considerar o gerenciamento da 
dívida pública na avaliação dos ciclos econômicos, com os seguintes destaques: 
i) no modelo Novo-Keynesiano Básico, a maturidade afeta apenas a dinâmica da 
política fiscal e da dívida, que se tornaram mais persistentes em respostas aos 
choques quanto maior o prazo da dívida; ii) no modelo com agentes heterogêneos, 
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política fiscal pró-cíclica e dívida composta, os ciclos econômicos são influen-
ciados pela gestão da dívida pública, com as perdas de bem-estar do consumidor 
sendo menores quando a maturidade é maior. Além disso, ficou evidente, nessa 
modelagem, que a preferência do consumidor entre títulos de curto e longo 
prazo é relevante para a determinação dos ciclos econômicos; e iii) na estimação 
bayesiana do modelo com consumidor ricardiano, o parâmetro representativo de 
maturidade para o Brasil ficou de acordo com a nossa crença.

Diante do propósito dessa pesquisa, além da breve introdução, o trabalho 
ficou estruturado da seguinte maneira: no segundo capítulo efetuamos uma 
revisão da literatura para dar um panorama do estado das artes dos modelos 
DSGE, assim como abordamos as possíveis relações do gerenciamento da dívida 
com o ambiente macroeconômico. No terceiro capítulo, discutimos o modelo 
Novo-Keynesiano Básico e introduzimos a análise de prazo da dívida, bem como 
realizamos simulações para avaliar a dinâmica do modelo. No quarto capítulo, 
relaxamos a hipótese de equivalência ricardiana, modificamos as regras de atuação 
da autoridade fiscal e propomos uma decomposição da dívida pública em títulos 
de curto e longo prazo para efetuarmos a avaliação das simulações. Fechamos 
esse capítulo com uma análise de bem-estar. Posteriormente, no quinto capítulo, 
estimamos um modelo como maturidade da dívida para o Brasil e, em seguida, 
fazemos as considerações finais.

2 Revisão da literatura

A economia monetária moderna conquistou grandes avanços nas últimas 
décadas, alcançando elevado grau de convergência em importantes assuntos, 
especialmente no que diz respeito à utilização de regras disciplinadas de estabili-
zação de preços para a condução da política monetária,3 com o acompanhamento 
sistemático e fundamentado de seus efeitos, conforme ressaltou Woodford (2003). 
Esse alinhamento pode ser considerado relativamente recente, visto que, durante 
algum tempo, a discussão a respeito da importância dos efeitos monetários perdeu 
força no meio acadêmico, principalmente com o advento da teoria dos Ciclos 
Reais de Negócios.4

Para os gestores econômicos, esse impacto foi diferente, uma vez que mesmo 
com a chegada dos modelos RBC ainda predominavam os modelos macroecono-
métricos de larga escala para a avaliação de política econômica, em que pesassem 

3  Por exemplo, destaca-se a compreensão de que a política monetária deve responder, agressivamente, a mudanças na 
inflação, de acordo com a prescrição do princípio de Taylor.

4  RBC – Real Business Cycle.
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as limitações levantadas para esse tipo de análise.5 Como resposta às insatisfações 
presentes no arcabouço de RBC e diante de evidências mostrando a influência 
da política monetária sobre o produto, pelo menos no curto prazo, suposições 
keynesianas foram introduzidas à estrutura de pesquisa RBC, dando origem aos 
modelos monetários Novos-Keynesianos.

Esses modelos DSGE passaram a ser de grande interesse não apenas por 
representarem laboratórios para a análise de questões monetárias importantes, 
mas também por incorporarem elementos que permitiram conciliar o rigor teórico 
com a evidência empírica, como destacou Christiano et al. (2010). Com efeito, a 
consideração da formação de hábito no consumo, por exemplo, ajudou no enten-
dimento de constatações quanto ao excesso de suavização do consumo em relação 
às mudanças na renda. De acordo com Boldrin et al. (2001), essa fricção ajudou a 
explicar desvios com respeito às teorias da renda permanente e do ciclo da vida. 

Outra questão que recebeu atenção diz respeito ao tratamento dos custos de 
ajustamento na acumulação do capital. Smets e Wouters (2003) visitaram o assunto 
por meio de um modelo DSGE com rigidez de preços e salários. Na tentativa de 
determinar os principais componentes do ciclo de negócios na Zona do Euro, os 
autores utilizaram técnicas de estimação bayesiana e concluíram que choques na 
oferta de trabalho e de política monetária são as principais responsáveis pelas 
mudanças nos ciclos econômicos.

Galí e Monacelli (2005), por sua vez, desenvolveram um modelo para uma 
pequena economia aberta com rigidez de preços, mostrando como a dinâmica de 
equilíbrio pode ser reduzida a uma simples representação da inflação doméstica e 
do hiato do produto. Os autores utilizaram o modelo para analisar as implicações 
macroeconômicas de três regimes alternativos de política monetária (regras de Taylor 
com base na inflação doméstica, inflação total e paridade cambial), mostrando que 
a volatilidade da taxa de câmbio é uma diferença fundamental entre esses regimes. 
Além disso, o trabalho propôs uma simples aproximação de segunda ordem para a 
utilidade do consumidor representativo que pode ser utilizada para avaliar as perdas 
de bem-estar para regras de política monetária distintas.

Iacoviello (2005), por sua vez, abordou diferentes tipos de famílias, quanto à 
taxa de desconto intertemporal e impôs restrições à capacidade de endividamento dos 
agentes do modelo. O trabalho acrescentou duas dimensões importantes à literatura 
de fricções financeiras: contratos de dívida nominal6 e restrições para os colaterais, 
com vinculação aos valores de imóveis. Como resultado, o modelo respondeu de 

5  Notadamente a crítica de Lucas (1976), que ressalta a fragilidade das avaliações de política econômica com base em 
dados passados, especialmente quando agregados, uma vez que os parâmetros desses modelos não são estruturais 
(preferências, tecnologias, restrições orçamentárias, etc.).

6  Segundo o autor, a razão para ter dívida nominal vem da constatação de que países com inflação baixa têm grande parte 
dos contratos de dívida em termos nominais.
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forma assimétrica a choques de demanda e de oferta, sendo que o primeiro foi ampli-
ficado pelo canal de deflação da dívida e o segundo teve efeito estabilizador.

Outro desenvolvimento importante foi realizado por Galí et al. (2007), 
que avaliaram o relaxamento da hipótese de equivalência ricardiana, por meio 
da incorporação de um agente não-ricardiano no modelo, para tentar entender 
como o consumo pode responder positivamente a uma elevação dos gastos do 
governo. Os autores também acrescentaram um mark-up de salários e preços e 
mostraram que a presença desses dois elementos tornava possível compatibilizar 
um aumento no consumo em resposta a elevações nos gastos do governo diante 
de determinada calibração, aspecto consistente com parte da evidência empírica.

Christiano et al. (2010) destacaram que as recentes dificuldades observadas 
nos mercados internacionais contribuíram para acelerar a incorporação de várias 
fricções associadas ao setor financeiro aos modelos DSGE, tais como impactos 
de mudanças nos spreads de taxa de juros e ações não convencionais de política 
monetária. Nesse sentido, vale mencionar o trabalho Gerali et al. (2010), que 
desenvolveu uma versão do modelo DSGE com sistema bancário caracterizado 
por competição imperfeita. Os autores buscaram compreender os elementos deter-
minantes da oferta de crédito na economia e os reflexos na atividade econômica. 
Uma das conclusões do trabalho foi de que o setor bancário atenua os efeitos de 
choques de política monetária.

Em anos mais recentes, os trabalhos com a finalidade de análise da política 
monetária continuaram intensos. A evolução do arcabouço DSGE tem contri-
buído, inclusive, para gerar resultados positivos no que se refere à capacidade 
preditiva dos modelos. Nesse sentido, há de se ressaltar os avanços da abordagem 
bayesiana para econometria, que têm permitido a realização de quantificações nos 
modelos de equilíbrio de uma maneira sistematizada, conforme apontou Fernán-
dez-Villaverde (2009).

Quanto aos avanços dessa literatura no Brasil, o número de estudos com 
abordagem DSGE é crescente. O trabalho de Silveira (2006), por exemplo, utilizou 
um modelo DSGE para dois países. Com a calibração dos parâmetros estruturais 
da economia brasileira, considerou os termos de troca diretamente na curva de 
Phillips e a hipótese de viés doméstico nas preferências dos consumidores, criando 
assim um canal alternativo para a política monetária. 

Nunes e Portugal (2009) buscaram identificar se a condução das políticas 
fiscal e monetária no Brasil ocorreu de maneira ativa e/ou passiva para o período 
pós-regime de metas de inflação. Os autores utilizaram o método bayesiano na 
estimação de um modelo DSGE com rigidez de preços e concorrência monopo-
lística. As estimações do modelo indicaram para um regime em que ambas as 
políticas foram ativas entre o primeiro trimestre de 2000 e o último de 2002, 
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enquanto para o período posterior, de 2003 a 2008, a política fiscal comportou-se 
de maneira passiva e a política monetária foi ativa. Já Carvalho e Valli (2010) 
analisaram os impactos econômicos advindos da coordenação de políticas fiscais 
e monetárias para o Brasil, constatando que cada instrumento fiscal apresenta 
impactos diferentes sobre a dinâmica do modelo.

Castro et al. (2011), por sua vez, desenvolveram o modelo Samba do Banco 
Central do Brasil (BCB), que incorporou um número significativo de fricções e 
especificidades, tais como famílias heterogêneas e custos de ajustamento do inves-
timento, e também algumas particularidades da economia nacional, a exemplo da 
presença de preços livres e administrados, além de uma regra de política fiscal de 
superávit primário. Na estimação, foram utilizadas técnicas bayesianas e o modelo 
passou a ser utilizado como parte da estrutura de modelagem adotada pelo BCB 
para apoiar a análise de políticas e projeções.

Divino e Gadelha (2013) modificaram o modelo Galí et al. (2007) e incluíram 
regras de tributação distorciva, regra de gasto governamental pró-cíclico e regra 
de Taylor que responde à inflação esperada, a fim de investigar os impactos 
da política fiscal sobre o nível de atividade econômica. Os autores utilizaram 
estimação bayesiana e tiveram como principais resultados: a) efeito crowding-out 
do gasto governamental em relação ao consumo privado; e b) resposta negativa 
das horas trabalhadas e dos salários reais após um choque de produtividade.

Aspectos relacionados à dívida pública foram considerados por Divino e 
Júnior (2013), que avaliaram as implicações do uso de títulos indexados à inflação 
ou nominais para financiar o governo. A análise foi realizada em uma versão 
modificada do modelo proposto por Schmitt-Grohe e Uribe (2007), calibrado 
para a economia brasileira. Os resultados mostraram que a indexação da dívida 
pública afetou as reações do BCB e do Tesouro Nacional (TN) na condução de 
suas respectivas políticas. Além disso, a dívida indexada revelou ser menos custosa 
para a autoridade fiscal e mais custosa para a autoridade monetária em termos de 
estabilização da economia após um choque fiscal.

Importa observar que não identificamos trabalhos que trataram a maturidade 
e a composição da dívida pública com prazo maior que um período para o caso 
brasileiro. Dessa forma, seguindo o espírito de tentar compreender melhor o ciclo 
dos econômicos diante da incorporação de elementos considerados relevantes 
para a dinâmica macroeconômica, estudar o gerenciamento da dívida pública em 
uma abordagem DSGE é um exercício importante, em especial para o Brasil. Com 
efeito, os desenvolvimentos recentes dessa literatura permitem estimar parâmetros 
de interesse para a avaliação da dívida com maturidade superior a um período e 
abrem espaço para avaliação do entendimento da maturidade e composição da 
dívida pública nessa abordagem.
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Nesse sentido, quando Woodford (2001) avaliou os requerimentos fiscais 
para estabilidade dos preços, introduziu na análise a possibilidade de se trabalhar 
com títulos públicos de diferentes maturidades. Segundo o autor, no contexto da 
discussão da determinação do nível de preços, a presença de dívida de maturidade 
maior que um período influenciaria no impacto das taxas de juros, uma vez que 
elevações dos juros por parte da autoridade monetária diminuiriam o valor presente 
do passivo público. Logo, quanto maiores as maturidades, menores seriam os efeitos 
de mudanças nas taxas de juros sobre os superávits primários requeridos. 

Bekaert, Cho e Moreno (2010) destacaram a preocupação de que as decisões 
de política monetária são conduzidas em um ambiente mais amplo de infor-
mações que as contidas nos modelos tradicionais, indicando a importância da 
incorporação da estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ). De acordo com os 
autores, a informação da ETTJ pode ajudar no cálculo de importantes parâmetros 
estruturais, tais como os que descrevem o mecanismo de transmissão da política 
monetária. Andrade e Araújo (2012) fizeram a aplicação de modelagem semelhante 
para o Brasil. Ou seja, esses trabalhos indicaram a relevância da maturidade para 
as avaliações da política econômica. No entanto, essa é uma vertente menos 
explorada na literatura tradicional de DSGE. 

Um trabalho interessante é o de Faraglia et al. (2012), os quais avaliaram 
a noção de que os governos podem usar a inflação para alcançar solvência fiscal 
sem recorrer a impostos distorcivos sobre o trabalho. Os autores destacaram que 
grande parte da discussão em torno da relação entre dívida e inflação também 
inclui um enfoque sobre a estrutura de maturidade da dívida do governo, com 
percepção geral de que seu aumento contribui para incentivar o uso da inflação 
como ajuste. Esses autores trabalharam com a maturidade da dívida maior que 
um único período e não se concentraram em questões de composição. Por fim, 
concluíram que emitir dívida longa tornaria possível ao governo utilizar a inflação 
de maneira a alcançar a sustentabilidade fiscal. 

Mais recentemente, Jin (2013) estudou as interações da gestão da dívida com 
a política monetária e fiscal em um modelo DSGE, mostrando que em situações 
específicas – tal como quando há limites fiscais e a política fiscal é exógena ou em 
um regime não-ricardiano7 de política econômica –, a inflação pode ser utilizada 
para financiar o governo, assim como sugerido por Woodford (2001). Entretanto, 
a exploração desse aspecto não foi observada nos principais trabalhos da literatura 
DSGE, que tradicionalmente consideram a hipótese de regimes fiscais ricardianos.

7  Woodford (1995) classificou a política fiscal como ricardiana quando a autoridade fiscal age criteriosamente e a dívida 
não impede a condução da política monetária de alcançar a meta de inflação. Contudo, um regime não ricardiano 
ocorre quando o risco de insolvência fiscal exige que a autoridade monetária inflacione a economia para esvaziar o valor 
nominal da dívida do governo.
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Fora da literatura tradicional dos ciclos dos negócios há uma extensa 
discussão a respeito das possíveis interações do gerenciamento da dívida pública 
com o ambiente macroeconômico, que abrangem aspectos da política fiscal, da 
política monetária e de estabilidade financeira. As explicações sobre as relações 
macroeconômicas nesse enquadramento sugerem que, sob certas condições, as 
ações dos gestores da dívida do governo têm papel relevante para a condução da 
política macroeconômica, como argumentado por Goodhart (2010). 

Conforme Hoogduin et al. (2010), a relação existente entre a política fiscal 
e o gerenciamento da dívida pública pode ser avaliada, principalmente, diante da 
dimensão temporal. No curto prazo, a política fiscal deve assegurar que o governo 
seja capaz de cumprir as suas obrigações sem causar distorções na economia, de 
modo que haja capacidade e flexibilidade para se adaptar a choques adversos. Já 
no longo prazo o foco deve estar em garantir a solvência da dívida pública, com as 
preocupações recaindo sobre a restrição orçamentária intertemporal do governo.

Por sua vez, a gestão da dívida pode afetar a volatilidade e o equilíbrio do 
orçamento público. Como os custos de financiamento tendem a representar uma 
parcela relevante das contas do governo, a gestão da dívida pública pode ajudar 
na flexibilidade para que a política fiscal haja como maior autonomia no curto 
prazo. Além disso, pode contribuir para minimizar a volatilidade orçamentária, 
tornando menos prováveis as distorções tributárias e, em consequência, a sujeição 
do bem-estar econômico a esses efeitos,8 segundo argumentação de Risbjerg e 
Holmlund (2005). 

Com efeito, uma estrutura da dívida pública que assegure correlação positiva 
entre o custo da dívida e impostos tende a proteger a restrição orçamentária do 
governo em situações adversas. Portanto, as políticas de estratégia da dívida sobre 
perfil de vencimentos e da composição podem mitigar ou agravar algumas fontes 
de pressão sobre a política fiscal e mudar a percepção de sustentabilidade. Outro 
ponto de interação diz respeito à relação entre superávit primário e os custos de 
financiamento, que tem um caráter amplo e envolve a gestão de ativos e passivos, 
a restrição intertemporal do governo e a maximização do bem-estar econômico 
[HOOGDUIN et al. (2010); IMF; WORLDBANK (2001b)].

Com respeito à política monetária, que representa a atuação da autoridade 
monetária com o objetivo de obter condições monetárias estáveis e um sistema 
financeiro eficiente por meio da utilização de diversos instrumentos, um dos 
canais de transmissão sobre a dívida pública corresponde ao efeito das mudanças 
na taxa de juros de curto prazo, aspecto que tende a afetar a estrutura a termo da 
taxa de juros e, por conseguinte, o gerenciamento da dívida pública. 

8  Aspecto que se concilia com o objetivo do gestor público de minimizar os riscos associados ao portfólio da dívida.
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Contudo, especialmente em condições de maior incerteza, essas políticas 
podem se influenciar mutuamente, como argumentaram Blommestein e Turner 
(2012). Nesse sentido, as decisões de estratégia da dívida, especialmente quanto à 
maturidade, podem impactar os preços relativos do mercado de títulos públicos 
e, consequentemente, influenciar a forma da curva de juros. A dívida concen-
trada no curto prazo, por exemplo, pode influenciar nos canais de transmissão da 
política monetária. Diante desse contexto, a autoridade monetária pode encontrar 
incentivos para atuar por meio de medidas não convencionais, como nos casos de 
relaxamento quantitativo.

Portanto, de maneira geral, a revisão de literatura revela interações impor-
tantes do gerenciamento da dívida pública e da política fiscal com o sistema 
econômico, aspectos que podem ser explorados para ajudar na compreensão dos 
ciclos econômicos. Dessa forma, associar esses elementos à modelagem DSGE 
parece ser um caminho natural para o desenvolvimento da avaliação das políticas 
fiscal e de dívida pública, dadas as consistência teórica e coerência empírica que 
essa abordagem vem adquirindo ao longo dos últimos anos.

3 O modelo Novo-Keynesiano 

Esse capítulo tem como objetivo introduzir a maturidade da dívida ao modelo 
Novo-Keynesiano Básico (NKB) e realizar simulações para avaliar o comporta-
mento da economia. Diante dos pressupostos assumidos, os exercícios mostraram 
que a maturidade não afetou os ciclos econômicos por causa do comportamento 
do consumidor ricardiano. Dessa forma, efeitos foram observados apenas na 
dinâmica da política fiscal e da dívida, com as variáveis mostrando-se mais persis-
tentes em respostas aos choques quanto maior a maturidade da dívida. 

Como ressaltado anteriormente, parte da literatura DSGE não contempla a 
dívida pública com maturidade diferente de um período, apesar da constatação de 
que os prazos das dívidas tendem a ser maiores e podem variar ao longo do tempo. 
Com efeito, o prazo médio da dívida pública brasileira, por exemplo, apresentou 
tendência de crescimento desde 2005 e oscilou em torno de 4,5 anos nos últimos 
períodos (Figura 1). Ainda assim, esse indicador nacional é relativamente baixo 
quando comparado com o prazo médio das dívidas de países avançados.

Com a finalidade de retratar esse fato na abordagem DSGE, iremos primei-
ramente apresentar os principais elementos do modelo NKB e depois acrescentar 
a avaliação de prazo, bem como realizar simulações para entendermos como a 
dinâmica da dívida pode afetar o ambiente macroeconômico. 
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Figura 1 – Prazo médio (dívida Pública Federal)
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional.

O desenvolvimento desse modelo parte das seguintes suposições: economia 
fechada, competição perfeita no mercado de trabalho e imperfeita no mercado de 
bens, com cada firma produzindo um bem diferenciado e determinando seu preço, 
ao invés de aceitá-lo como dado. A economia tem apenas uma família que otimiza 
sua utilidade intertemporalmente (ricardiana). O mecanismo de ajustamento de 
preços segue Calvo (1983), com reajustamento parcial de preços pelas firmas a cada 
período. As características elencadas do modelo básico têm a intensão de considerar 
os aspectos mais comuns encontrados na literatura para que se possa avaliar, poste-
riormente, as implicações da gestão da dívida sobre a abordagem padrão.

3.1 Descrição do modelo

O modelo apresentado a seguir é fundamentado principalmente nos 
trabalhos realizados por Galí et al. (2007) e Galí (2008). As famílias ofertam 
trabalho, consomem bens privados e públicos, além de alocar sua poupança em 
títulos públicos. As firmas demandam trabalho das famílias, pagam os salários 
e escolhem os preços de modo a maximizar os lucros, dadas as restrições de 
reajustamento de preços. A política fiscal acomoda-se à política monetária. Dessa 
forma, o governo busca o equilíbrio da dívida pública intertemporalmente, finan-
ciando-se por meios dos recursos disponibilizados pelas famílias. Além disso, o 
governo é responsável pela oferta de bens públicos. Por fim, o banco central é 
responsável pela estabilidade dos preços e afeta as decisões dos demais agentes por 
meio da determinação da taxa nominal de juros. A Figura 2 apresenta a estrutura 
do modelo na forma de fluxos.
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Figura 2 – Fluxograma do modelo

Fonte: Elaboração dos autores.

3.1.1 As famílias

Seguindo Galí (2008), assumimos um contínuo de famílias que têm um 
horizonte temporal infinito de vida, indexadas por i ∈ [0,1]. A família represen-
tativa maximiza a seguinte função objetivo:

em que β ∈ (0,1) é a taxa de desconto intertemporal, Ct é o consumo e Nt refere-se 
ao número de horas trabalhadas ou emprego. Assumimos, também, que a função 
de utilidade U(Ct, Nt) das famílias é estritamente quase-côncava, contínua e duas 
vezes diferenciável, com 

Ou seja, a utilidade marginal do consumo Uc,t deve ser positiva e não crescente, 
enquanto a desutilidade marginal do trabalho –Un,t deve ser positiva e não decrescente.
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A família tem acesso a uma cesta de consumo de bens diferenciados, dada por

com Ct(i) representando a quantidade do bem i consumido pelas famílias no 
período t. Caso elasticidade de substituição entre os bens, ε, não seja infinita, 
haverá mark-up, como será evidenciado no problema da firma.

A família irá decidir sobre como alocar os gastos de consumo entre os 
diferentes bens e quanto ofertar de trabalho. Para tanto, é necessário que o índice 
de consumo Ct seja maximizado para qualquer nível de gastos , o que 
fornece o seguinte resultado:

para todo i ∈ [0,1], em que  é o índice agregado de preço. 

Ademais, a restrição do problema enfrentado pela família otimizadora 
assume inicialmente a forma seguinte  
para todo t = 0, 1, 2, ...,, em que Pt(i) é o preço do bem i, Bt+1 representa o título 
de um período, sem risco, comprado no período t e com vencimento no período 
t+1. Já Qt é o preço do título e Wt corresponde ao salário nominal. Por sua vez, Tt 
representa um imposto lump-sum. Como , ou seja, os gastos 
totais de consumo podem ser escritos como produto de índice de preços vezes o 
índice de quantidade. A restrição orçamentária pode ser escrita como:

A equação anterior tem significado qualitativo interessante, pois a estrutura 
de mercado comporta a existência de bens diferenciados. Contudo, do ponto 
de vista quantitativo, as condições ótimas de consumo e oferta de trabalho são 
tomadas em termos das variáveis agregadas.

Uma das hipóteses centrais nos modelos DSGE é de que os agentes econô-
micos são racionais e otimizadores forward-looking, de forma que podem escolher 
o caminho ótimo do consumo ao longo do tempo para maximizar a utilidade, 
possibilitando a desvinculação entre consumo e renda em cada período de tempo.9 
Nesse contexto, as famílias usam a poupança como variável de estado para separar 
o caminho temporal do consumo do caminho temporal da renda, de forma a 
maximizar a utilidade intertemporalmente.

9  Esse é o núcleo da suposição da teoria da renda permanente.
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As condições de primeira ordem do problema das famílias fornecem os 

seguintes resultados:  e . Considerando-se como forma 

funcional da utilidade , as condições ótimas do consumidor 

ficam caracterizadas por  e . A primeira equação pode 
ser interpretada como a condição intratemporal ótima dada pela igualdade do salário 
real e da taxa marginal de substituição entre lazer e consumo, tratada também como 
oferta de trabalho. A segunda equação, por sua vez, representa a condição de Euler 
para a alocação intertemporal ótima do consumo.

3.1.2 As firmas

Considera-se que a economia é formada por um contínuo de firmas 
indexadas por i ∈ [0,1] e que cada uma produz um bem diferente, embora utilizem 
tecnologias idênticas, por meio da função de produção:

em que At representa o nível de tecnologia exógeno. A especificação da função de 
produção mostra que cada firma produz um produto i, utilizando uma mão de 
obra específica, Nt(i).

Todas as firmas enfrentam uma programação de demanda e tomam o 
consumo agregado Ct e o preço agregado Pt como dados. Com respeito à dinâmica 
dos preços, segue-se a proposição de Calvo (1983)10 dada por

em que  é a inflação entre o período t – 1 e t. Já  é o preço escolhido pela 
firma para reotimizar seus preços no período t.

Diante dessas considerações, uma firma que reotimiza no período t irá 
escolher o preço  para maximizar o valor presente dos lucros gerados enquanto 
os preços permanecerem efetivos. Formalmente, a firma resolve o problema

10  De acordo com esse autor, cada firma pode reajustar seus preços com a probabilidade 1 – θ em qualquer período, 
independentemente do tempo decorrido do último reajuste. Dessa forma, a cada período 1 – θ produtores reajustam 
seus preços, enquanto θ mantêm seus preços inalterados. Como resultado, a duração média de um preço é dada por  
(1 – θ)–1. Neste contexto, θ torna-se um índice de rigidez de preços.
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em que  é o fator de desconto estocástico dos retornos nominais, 

 é a função custo, e  denota o produto no período t + k para a firma 
que reajustou seu preço pela última vez no período t.

A condição ótima do problema da firma resulta na seguinte equação:

em que  representa o custo marginal nominal no período t + k para uma firma 
que reajustou seus preços pela última vez no período t, que pode ser reescrita como

em que . Observe que em um caso limite, quando não houver rigidez de 
preços (ou seja, θ = 0), de forma que não ocorra defasagens entre os períodos de 
reajuste, a condição anterior resulta em , que é a fixação de preços 
ótimos sob preços flexíveis em um mercado com concorrência monopolística. 
Dessa maneira,  pode ser interpretado como o mark-up, ou seja, a estrutura 
monopolística cria poder de mercado para as firmas.

A equação anterior ainda pode ser reescrita em função do Custo Marginal 
Real (CMR) como

com  representando o Custo Marginal Real no período t + k para 
a firma que reajustou seu preço em t. Esse arranjo permite a visualização de um 
fator relevante na escolha efetuada pela firma, o custo marginal real, e na relação 
existente entre variáveis reais e nominais, expressa por meio da Curva de Phillips.
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3.1.3 Política monetária

Alteramos a reação da autoridade monetária de Galí (2008) para contemplar 
a suavização do instrumento de política,11 assumindo a seguinte forma em sua 
versão log-linearizada:

em que γi representa o parâmetro de suavização, ϕy é não negativo, ϕπ > 1para 
satisfazer o princípio de Taylor e ϱ = (1 – γi)ρ, sendo que ρ pode ser interpretado 
como a taxa de desconto da família, conforme Galí (2008), ou taxa natural de 
juros. Além disso,  representa um choque exógeno autorregressivo com média 
zero e variância constante.

3.1.4 Política fiscal

A determinação da restrição orçamentária do governo é definida como:

em que Gt são os gastos e Tt as receitas do governo. Nesse caso, reduções nos 
impostos do governo financiados por aumentos no nível de endividamento, por 
exemplo, seriam compensados por uma elevação dos impostos no futuro, a fim de 
garantir a solvência da dívida. Dessa forma, a exemplo do tratamento dado por 
Kirsanova et al. (2007), Fragetta e Kirsanova (2010) e Çebi (2012), consideramos 
que a dívida em termos reais quando log-linearizada assume a seguinte forma:

com .

Para determinação da política fiscal, também seguimos Galí et al. (2007), 
de forma que arrecadação considera os desvios dos gastos e do estoque da dívida 
pública. O gasto governamental é exógeno e determinado por um processo autor-
regressivo: 

11  Segundo Woodford (2002), a tendência observada de bancos centrais para ajustar as taxas de juros apenas gradualmente 
em resposta às mudanças nas condições econômicas é desejável mesmo quando a redução da magnitude das alterações 
da taxa de juros não é um objetivo em si, pois permite o alcance da estabilidade com menores variações das taxas de 
juros.
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em que  é um choque estocástico de gasto governamental com média zero e 
variância constante que visa capturar os efeitos de medidas fiscais sobre o nível de 
atividade econômica. 

3.1.5 O equilíbrio do modelo Novo-Keynesiano Básico

O equilíbrio no mercado de bens requer que , para todo  

i ∈ [0,1] e todo t, com  e . Já o equilíbrio no mercado 

de trabalho requer que .

Sob essas condições e assumido a hipótese semelhante à Fragetta e Kirsanova 
(2010) de que não há déficit ou superávit em um equilíbrio com preços flexíveis, 
assim como a definição de taxa natural de juros, podemos escrever a IS da seguinte 
forma log-linearizada:

em que  representa o hiato do produto,  corresponde ao produto 
natural, os juros reais naturais são dados por  e Sg corresponde à 
participação do governo no produto.

Já a curva de Phillips é dada por

em que πt representa a inflação e  com . 
Por fim, importa mencionar que assumimos que a tecnologia segue um processo 
autorregressivo de média zero e variância constante ( ).

3.2 Modelo Novo-Keynesiano com maturidade da dívida

De acordo com Woodford (2001), é possível avaliar a restrição orçamen-
tária da família com dívida pública de diferentes maturidades. Para tanto, a 
dívida pública deve consistir de uma perpetuidade com cupons de decaimento 
exponencial. De maneira mais específica, consideramos que um título emitido 
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no período t paga  unidades monetárias depois de j + 1 períodos, para cada  
j ≥ 0 e algum fator de decaimento . A perpetuidade clássica é um título 
desse modo com ρl = 1, ao passo que o título de um período tem ρl = 0. Essa 
suposição permite títulos ou carteiras com durações arbitrárias.

3.2.1 Restrição orçamentária da família – dívida de qualquer maturidade

Seguindo Woodford (2001), se a dívida pública contém apenas esse tipo de 
título de maturidade qualquer, a restrição orçamentária da família otimizadora 
pode ser reescrita como:

Note que quando ρl = 0 a restrição orçamentária da família otimizadora se 
torna igual à restrição tradicional do modelo base.

Neste caso, as condições de primeira ordem do consumidor log-linearizadas 
ao redor do steady state tomam a seguinte forma:

em que qt é o preço do título de determinada maturidade e  a expectativa 
da taxa de inflação. Ou seja, se a rentabilidade presente for mais elevada que a 
rentabilidade esperada, o consumo presente diminuirá, ceteris paribus.

3.2.2 Condição de não arbitragem

Seguindo Woodford (2001), obtivemos a condição de não arbitragem entre 
os preços dos títulos e a taxa de juros de curto prazo, que assume a seguinte forma 
log-linearizada:

Iteragindo a equação anterior temos que , ou 
seja, o preço do título está inversamente relacionado com as expectativas da taxa 
básica de juros. 
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3.2.3 Restrição orçamentária do governo – dívida de qualquer maturidade

Além disso, agora introduziremos a restrição orçamentária do governo, que 
passará a ter a seguinte forma:

A restrição orçamentária do governo quando há títulos de outros prazos, em 
termos reais e log-linearizada, assume a seguinte forma:

Note que quando ρl = 0 a equação dinâmica da dívida do governo se torna 
igual à restrição em que a dívida é de apenas um período.

3.3 Simulações e resultados

No que diz respeito à calibração, a escolha foi guiada pelos estudos anteriores da 
literatura brasileira sobre modelos DSGE sempre que possível. A elasticidade constante 
de substituição entre os bens individuais foi definida em ε = 6, conforme Carvalho 
e Valli (2010). O parâmetro α foi fixado em 0,33 assim como Divino e Gadelha 
(2013). Carvalho e Valli (2010) utilizaram 0,3 e Castro et al. (2011) usaram 0,448.

Do trabalho de Divino e Gadelha (2013), obtivemos a persistência dos gastos 
governamentais ρg = 0,95, assim como a elasticidade da receita aos gastos τg = 
0,7148. Já para a elasticidade do imposto lump-sum, em relação à dívida pública, 
usamos os valores de Nunes e Portugal (2009) de τb = 1,465.

Do trabalho de Castro et al. (2011), obtivemos a elasticidade da oferta de 
trabalho φ = 1,0, mesmo valor utilizado por Carvalho e Valli (2010), a elasticidade 
de substituição do consumo σ = 1,3, a rigidez de preços θ = 0,74, que se assemelha 
ao utilizado em vários exercícios da literatura, e os coeficientes da regra de Taylor, 

,  e . As informações da calibração dos parâmetros estão 
sintetizadas na Tabela 7 do Anexo A.

Para a análise das funções de impulso-resposta, ainda importa mencionar 
que quando o parâmetro ρl = 0 a maturidade é de um período, ao passo que quando 
ρl = 0,77 a maturidade é de, aproximadamente, 3,7 anos (valor médio observado 
para a Dívida Pública Federal). 

Adicionalmente, fixamos β = 0,94, que é compatível com uma taxa de juros 
real de 6,2% a.a. e assumimos que no estado estacionário . Além disso, das 
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contas nacionais, consideramos  e das contas públicas que , conside-
rando a Dívida Bruta do Governo Geral, dessa forma . 

3.3.1 Funções de impulso-resposta

 Choque na taxa nominal de Juros

O choque positivo na taxa de juros nominal contribuiu para elevação também 
da taxa de juros real e causou contração no produto e no hiato do produto. Essa 
dinâmica reduziu o custo marginal das firmas que, por sua vez, reajustaram os 
preços para baixo. Esse fato permitiu que depois a autoridade monetária reduzisse 
gradativamente a taxa nominal de juros em razão da descompressão de preços e 
também do hiato do produto, até retornar ao equilíbrio.

Com respeito ao comportamento da autoridade fiscal, como a elevação das 
taxas de juros contribuiu para aumentar os serviços da dívida e, nesse modelo, os 
gastos são exógenos, as respostas da receita ocorreram no sentido de reverter a 
pressão sobre o endividamento público. 

Com efeito, o governo aumentou a arrecadação como resposta à elevação 
do endividamento, de forma a garantir o equilíbrio intertemporal do orçamento 
do governo. Esse movimento contribuiu para que a dívida pública se redire-
cione para o equilíbrio, na medida em que também as pressões da taxa de juros 
cederam. Dessa forma, podemos observar que a política monetária contracionista 
foi reforçada pela atuação restritiva da autoridade fiscal. 

Quanto ao efeito da maturidade, o preço do título mais longo tem um reajuste 
maior quando comparado ao de curto prazo em decorrência de ser mais sensível 
aos movimentos das taxas nominais de juros. Além disso, importa mencionar 
que os consumidores não alteraram seu comportamento por causa da reação da 
autoridade fiscal, pois o suavizaram ao longo do tempo (as funções de impulso-
-resposta dos juros nominais e reais, inflação, produto e hiato do produto estão 
sobrepostas, uma vez que possuem o mesmo valor). 

Entretanto, a maturidade da dívida afetou a persistência do choque sobre as 
variáveis da restrição orçamentária do governo, de forma que houve maior propa-
gação temporal do choque com a elevação da maturidade da dívida. Ou seja, a 
dívida pública retornou mais rápido ao estado estacionário no modelo de curto 
prazo, apesar da reação mais intensa ao choque. Na Figura 3 apresentamos as 
funções de impulso-resposta ao choque na taxa de juros.
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Figura 3 – imPulso-resPosta ao choque de juros

Nota: maturidade de 1 ano (rho_l = ρ
l
 = 0) e maturidade de 3,7 anos  (rho_l = ρ

l
 = 0,77).

Fonte: Elaboração dos autores.

 Choque de gastos do governo

Um choque exógeno e positivo nos gastos do governo contribuiu para 
elevação do produto e do hiato do produto. Com isso, ocorreu aumento do custo 
marginal das firmas e reajustes de preços para cima. Sob esse contexto de pressão 
inflacionária, a autoridade monetária reagiu com o aumento da taxa nominal 
de juros, repercutindo positivamente também sobre a taxa real de juros, com o 
intuito de reverter a pressão dos preços (Figura 4).

Com respeito à autoridade fiscal, a elevação dos gastos fez com que ela 
aumentasse a arrecadação para manter o equilíbrio intertemporal da restrição 
orçamentária do governo, em decorrência também da pressão exercida pela 
elevação dos serviços da dívida por causa do movimento das taxas de juros. 
Observe que a dívida não sobe nos primeiros momentos por causa da intensa 
elevação da inflação gerada pelo choque. No entanto, rapidamente os efeitos dos 
gastos e dos serviços da dívida se sobrepõem. 

Em relação à interação entre as autoridades fiscal e monetária, a inflação 
gerada pela expansão dos gastos públicos foi combatida pela autoridade monetária 
por meio da adoção de uma política monetária restritiva. Portanto, a política fiscal 
expansionista foi restringida pela política monetária. 
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Figura 4 – imPulso-resPosta ao choque de gastos

Nota: maturidade de 1 ano (rho_l = ρ
l
 = 0) e maturidade de 3,7 anos  (rho_l = ρ

l
 = 0,77).

Fonte: Elaboração dos autores.

Mais uma vez os resultados das simulações mostraram que os consumidores 
não alteram o comportamento em decorrência das reações da autoridade fiscal, 
dada a equivalência ricardiana, e novamente foi observada a maior sensibilidade 
do preço do título longo à mudança da taxa de juros. Além disso, a maturidade da 
dívida afetou apenas as variáveis da restrição orçamentária do governo, ainda que 
os resultados tenham sido pouco sensíveis.

 Choque de produtividade

Um choque tecnológico positivo gerou uma resposta inicial de aumento do 
produto, contudo houve uma elevação da ociosidade da economia, visto que o 
produto natural se expandiu mais intensamente que o produto efetivo, de forma 
que o hiato do produto diminuiu. 

Essa dinâmica permitiu a redução do custo marginal real das firmas e, 
consequentemente, redução da inflação para baixo do nível de steady state. Esses 
dois movimentos associados permitiram à autoridade monetária reduzir as taxas 
nominais de juros. 

Quanto ao comportamento da autoridade fiscal, o governo diminuiu a 
arrecadação em decorrência do alívio advindo da redução da dívida pública, dada 
pela diminuição dos custos de financiamento, apesar desse efeito não ter sido 
imediato por causa da intensa queda da inflação. 
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Mais uma vez, ficou evidente a influência da maturidade apenas sobre a 
dinâmica das variáveis que pertencem à restrição orçamentária do governo, sendo 
que a maturidade elevou a persistência do choque de produtividade, assim como 
o preço do título com maior prazo apresentou mais sensibilidade em decorrência 
da duration mais elevada. A Figura 5 mostra os resultados das funções de impul-
so-resposta relacionados ao choque de produtividade. 

Figura 5 – imPulso-resPosta ao choque de Produtividade

Nota: maturidade de 1 ano (rho_l = ρ
l
 = 0) e maturidade de 3,7 anos  (rho_l = ρ

l
 = 0,77).

Fonte: Elaboração dos autores.

3.3.2 Decomposição da variância

Com respeito à decomposição assintótica da variância do erro de previsão, 
podemos verificar que as diferenças entre os modelos com distintas maturi-
dades ocorreram apenas na dívida, receita e preço do título. Ou seja, os ciclos 
econômicos não se alteraram em razão da mudança da maturidade da dívida em 
decorrência da suavização realizada pelo consumidor ricardiano. Com efeito, em 
ambas as simulações, o hiato do produto teve 36,9% da sua variância explicada 
pelo choque tecnológico, 61,5% pelo choque monetário e 1,5% pelo choque dos 
gastos do governo. Já, na inflação, essas respectivas contribuições foram de 59,4%, 
36,0% e 4,7%. 

Quanto à decomposição da variância do modelo com dívida curta, a 
estatística da dívida mostrou que 26,8% foram explicados pelo choque tecno-
lógico, 70,2%, pelo monetário e 3,0%, pelo de gastos. No modelo com maturidade 
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maior, os respectivos valores foram de 39,2%, 55,2% e 5,5%. Importa mencionar 
que os gastos do governo são exógenos e, portanto, os demais choques não ajudam 
a explicar a sua dinâmica. As decomposições da variância das demais variáveis 
encontram-se na Tabela 1.

tabela 1 – decomPosição da variância

  Dívida Curta (  ) Dívida Longa (  )

Descrição 

i ( juros nominais ) 55,03 40,03 4,93 55,03 40,03 4,93

π ( inflação ) 59,36 35,96 4,67 59,36 35,96 4,67

r ( juros reais ) 29,31 68,35 2,34 29,31 68,35 2,34

q ( preços do título ) 55,03 40,03 4,93 75,37 17,18 7,45

y~ ( hiato do produto ) 36,93 61,53 1,54 36,93 61,53 1,54

y ( produto ) 92,91 6,91 0,17 92,91 6,91 0,17

g ( gastos ) 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

τ ( impostos ) 1,02 2,68 96,30 4,54 6,39 89,07

b ( dívida ) 26,77 70,20 3,03 39,24 55,24 5,52

Fonte: Elaboração dos autores.

4 Modelo com agentes 
heterogêneos e dívida composta

Os objetivos desse capítulo são: i) propor uma decomposição da dívida 
pública em dois títulos, um de curto e outro de longo prazo, buscando a estili-
zação de um fato característico da maioria das economias modernas, que possuem 
títulos com maturidades diversas; e ii) avaliar o bem-estar do consumidor para 
diferentes maturidades. Também relaxamos a hipótese de equivalência ricardiana 
adotada anteriormente para aumentar o apelo empírico do papel da dívida pública 
e assumimos novas reações da autoridade fiscal para considerar, por exemplo, o 
aspecto pró-cíclico observado na economia brasileira.

O modelo proposto mostra que a preferência do consumidor tem função 
relevante na dinâmica da dívida. Além disso, os resultados das simulações demons-
traram que a decomposição da dívida tem influência sobre os ciclos econômicos e 
as perdas de bem-estar do consumidor são inferiores em, aproximadamente, 19% 
quando a dívida é composta com fração relevante de títulos de longo prazo.
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Quanto à relevância da dívida na política econômica, podemos observar 
que ocorreu uma tendência à expansão do prazo médio das dívidas públicas de 
importantes economias em anos mais recentes. De fato, em momentos de maior 
incerteza, as políticas econômicas podem operar com mais flexibilidade. 

Como observado no pós-crise de 2008-2009, de maneira geral, a política 
monetária foi conduzida com taxas de juros nominais muito baixas e houve 
tendência de elevação dos gastos públicos em parte relevante dos países que 
desejavam estimular o crescimento do produto, aspectos que contribuíram para 
aumentar o prazo das dívidas públicas. 

Como exemplo, vale mencionar a experiência norte-americana, em que o 
Federal Reserve adotou várias rodadas de flexibilização quantitativa comprando, 
inclusive, ativos de prazos mais longos, contribuindo para elevação da partici-
pação dos títulos de maior maturidade no portfólio da dívida. Esse movimento 
também foi observado em outras economias (Figura 6). 

Figura 6 – dívidas de curto e longo Prazo (Por Países)
Fonte: Banco Mundial.
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Nesse contexto, buscamos a estilização dessa decomposição da dívida em 
curto e longo prazos e apresentamos os principais elementos do modelo Novo-Key-
nesiano com agentes heterogêneos e novas regras fiscais para aumentar o apelo 
empírico da abordagem. Para tanto, consideramos que as demais suposições 
permanecem semelhantes às adotadas no capítulo anterior.

4.1 Descrição do modelo

O modelo apresentado a seguir é fundamentado principalmente nos trabalhos 
propostos por Galí et al. (2007), Galí (2008) e Galí e Monacelli (2005). As famílias 
ofertam trabalho, consomem bens privados e públicos. A fração de família ricar-
diana, por ser poupadora, adquire títulos públicos, ao passo que as não ricardianas 
consomem toda renda oriunda do trabalho. As firmas demandam trabalho das 
famílias, pagam os salários e escolhem os preços, de modo a maximizar os lucros, 
dadas as restrições de reajustamento. As autoridades econômicas (monetária 
e fiscal) obedecem a um regime ricardiano, no sentido de que a política fiscal 
se acomoda à política monetária. Dessa forma, o governo busca o equilíbrio da 
dívida pública intertemporalmente, financiado por meio dos recursos disponibi-
lizados pelas famílias. 

Como mencionado, a decomposição da dívida em títulos de curto e longo 
prazo é um elemento novo para avaliar os ciclos econômicos. Nesse caso, o 
governo passa a ofertar dois títulos, e o consumidor escolhe as quantidades de 
alocação em cada tipo de título segundo suas preferências (de acordo com o viés 
na demanda por títulos). Logo, mesmo diante da oferta de títulos com maturidade 
elevada, o viés temporal por títulos do consumidor é fundamental para deter-
minar a maturidade da dívida. A Figura 7 apresenta a estrutura do modelo. 
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Figura 7 – Fluxograma do modelo
Fonte: Elaboração dos autores.

4.1.1 As famílias

Seguindo Galí et al. (2007), há um contínuo de famílias que têm um 
horizonte temporal infinito de vida, indexadas por i ∈ [0,1]. Uma fração 1 – λ do 
agregado famílias tem acesso aos mercados financeiros, nos quais se pode trocar 
um conjunto completo de títulos contingentes. Este subconjunto de famílias é 
denominado ricardiano ou otimizador. Contudo, caso os mercados financeiros 
não sejam perfeitos e haja restrição de liquidez, há uma proporção λ de famílias que 
não possui bens ou passivos, apenas consomem os seus rendimentos derivados do 
trabalho atual. Essas famílias são denominadas não ricardianas ou rule-of-thumb.

A literatura empírica relata evidências que apoiam a presença de agentes 
rule-of-thumb, seja pela elevada relação entre consumo e renda em cada período, 
seja por meio de suavização do consumo em razão da incapacidade de antecipar 
mudanças na renda. Campbell e Mankiw (1989), por exemplo, fornecem evidências, 
com base em estimativas de uma equação de Euler, da importância quantitativa 
dos consumidores rule-of-thumb nos EUA e outras economias industrializadas.

Diferentes interpretações para esse comportamento incluem miopia, falta 
de acesso aos mercados financeiros, receio de poupar, ignorância a respeito das 
oportunidades de trocas intertemporais, entre outras. Esses aspectos indicam a 
importância da incorporação de agentes que tenham restrição de liquidez ou que 
não consigam realizar a transposição intertemporal do consumo para maximizar 
a utilidade. Quanto maior a proporção deles, maior será a relação entre a renda e 
consumo presente.
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Além disso, uma das hipóteses sob as quais a gestão da dívida não tem 
função relevante é a da equivalência ricardiana, pois a dívida pública e impostos 
são fontes de financiamentos alternativos para os gastos governamentais, de forma 
que a criação de um passivo por meio da emissão de títulos públicos deve ser 
eventualmente enfrentada pelo recolhimento de impostos. 

Sob condições ideais, a escolha de um ou outro mecanismo de finan-
ciamento não teria efeito sobre o comportamento dos agentes otimizadores, 
conforme Barro (1974). Não só a composição da dívida seria neutra do ponto de 
vista do bem-estar econômico, como a própria escolha entre impostos e dívida 
para o financiamento das despesas governamentais seria indiferente. Dessa forma, 
o relaxamento da equivalência ricardiana dá origem ao papel da composição da 
dívida pública como instrumento de política econômica.

 As restrições orçamentárias das famílias

As famílias otimizadoras possuem o mesmo comportamento retratado no 
capítulo anterior e têm acesso a uma cesta de consumo de bens diferenciados, Ct

o, 
dada por

com Ct
o representando a quantidade do bem i consumido pelas famílias otimiza-

doras no período t. 

As famílias irão decidir sobre como alocar os gastos de consumo entre os 
diferentes bens e quanto ofertar de trabalho. Para tanto, é necessário que o índice 
de consumo Ct

o seja maximizado para qualquer nível de gastos , o que 
fornece o seguinte resultado:

para  todo i ∈ [0,1], em que  é o índice agregado de preço. 

Ademais, a restrição do problema enfrentado pela família otimizadora 
assume inicialmente a forma seguinte  para 
todo t = 0, 1, 2, ..., em que Pt(i) é o preço do bem i, Bt+1 representa o título de 
um período, sem risco, comprado no período t e com vencimento no período 
t +1. Já Qt é o preço do título e Wt corresponde ao salário nominal. Por sua vez, 
Tt

o representa um imposto lump-sum cobrado da família otimizadora. Como 
, ou seja, os gastos totais de consumo podem ser escritos 

como produto de índice de preços vezes o índice de quantidade, então a restrição 
orçamentária pode ser escrita como:
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No caso das famílias não ricardianas a restrição orçamentária é dada por:

As variáveis consumo e trabalho agregadas são dadas por uma média 
ponderada dos correspondentes variáveis para cada tipo de consumidor. De 
maneira formal:  e 

 Família ricardiana

As famílias ricardianas são racionais e otimizadoras forward-looking, de 
forma que podem escolher o caminho ótimo do consumo ao longo do tempo 
para maximizar a utilidade, possibilitando a desvinculação entre consumo e 
renda em cada período de tempo. As condições de primeira ordem (CPO) do 
problema das famílias otimizadoras são similares ao caso do modelo NKB:

 e . Considerando-se como forma funcional da utilidade 

, as condições ótimas do consumidor otimizador ficam carac-

terizadas por  e . De maneira análoga ao capítulo 

anterior, essas duas últimas equações representam as condições de equilíbrio do 

mercado de trabalho e de alocação intertemporal ótima do consumo.

 Família não ricardiana

As famílias rule-of-thumb consomem toda a renda corrente que vem do 
trabalho e não suavizam o caminho do consumo ao longo do tempo em decor-
rência de flutuações da renda do trabalho, nem fazem substituição intertemporal 
em decorrência de mudanças na taxa de juros. A utilidade do período é dada por 

, que é maximizada sujeita à restrição .

A CPO do problema das famílias rule-of-thumb, considerando a mesma 
função de utilidade da família ricardiana, é dada por . Essa hipótese 

conduz a uma forma extrema de comportamento não ricardiano das famílias 
rule-of-thumb, mas captura de forma simples e parcimoniosa algumas das 
evidências existentes.
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4.1.2 As firmas

Não fazemos alterações no problema enfrentado pelas firmas, de modo que 
os resultados são semelhantes aos observados no modelo NKB. Ou seja, 

em que  é o Custo Marginal Real no período t + k para a firma que 
reajustou seu preço em t.

4.1.3 Política monetária

Novamente assumimos que banco central define a taxa de juros nominal 
a cada período de acordo com uma regra de taxa de juros que tem suavização e 
reações aos desvios da inflação e do hiato do produto, com a seguinte forma em 
sua versão log-linearizada:

em que γi representa o parâmetro de suavização, ϕy é não negativo, ϕπ > 1 para 
satisfazer o princípio de Taylor e ϱ = (1 – γi)ρ. Além disso,  representa um choque 
exógeno autorregressivo com média zero e variância constante.

4.1.4 Política fiscal

A restrição orçamentária do governo foi estabelecida de maneira similar ao 
modelo NKB:

Dessa maneira, quando log-linearizada em termos reais assume a seguinte forma:

Altera regra de política fiscal em relação à adotada no capítulo anterior. Seguindo 
os exemplos de Muscatelli e Tirelli (2005), Çebi (2012) e Divino e Gadelha 
(2013), os gastos agora também reagem ao estoque da dívida pública e ao nível 
de atividade. A regra de arrecadação considera suavização dos gastos do último 
período e o estoque da dívida pública:
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em que  é um choque estocástico de gasto governamental com média zero e 
variância constante que visa capturar os efeitos de medidas fiscais sobre o nível 
de atividade econômica. Vale notar também que os impostos agregados são dados 
por uma média ponderada das correspondentes variáveis para cada tipo de consu-
midor, ou seja . 

4.1.5 O equilíbrio do modelo

O equilíbrio no mercado de bens requer que

para todo i ∈ [0,1] e todo t. Dado que , então . Já o 
equilíbrio no mercado de trabalho requer que . Ou seja, no equilíbrio 
em estado estacionário, assume-se que cada tipo de consumidor trabalha o 
mesmo número de horas. De maneira semelhante, a receita tributária é dada por 

. 

A curva IS do modelo é obtida a partir da equação de Euler, utilizando-se a 
definição de hiato do produto, da taxa natural de juros, assim como as condições 
de equilíbrio:

em que ,  e , com  e .

Já a curva de Phillips tem a mesma formulação do modelo NKB:

em que πt representa a inflação e  o hiato do produto. Por fim, importa mencionar 
que a tecnologia assume um processo autorregressivo de média zero e variância 
constante ( ).

4.2 A maturidade da dívida pública

Novamente, seguimos Woodford (2001) para incorporar a maturidade da 
dívida pública ao modelo, de maneira análoga ao modelo NKB, de tal forma que é 
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possível avaliar a restrição orçamentária da família com dívida pública de diferentes 
maturidades. Ou seja, a dívida pública consiste de uma perpetuidade com cupons 
de decaimento exponencial. De maneira mais específica, consideramos que um 
título emitido no período t paga ρl

j unidades monetárias depois de j + 1 períodos, 
para cada de j ≥ 0 e algum fator de decaimento 0 ≤ ρl ≤ β–1. A perpetuidade clássica 
é um título desse modo com ρl = 1, ao passo que o título de um período tem ρl = 0. 
Essa suposição permite títulos ou carteiras com durações arbitrárias. 

4.2.1 Restrição orçamentária da família – dívida de qualquer maturidade

Se a dívida pública contém apenas esse tipo de título, a restrição orçamen-
tária da família otimizadora pode ser reescrita como:

As funções linearizadas ao redor do steady state tomam a seguinte forma:

em que qt é o preço do título e Et {πt+1} a expectativa da taxa de inflação.

4.2.2 Condição de não arbitragem

Novamente, seguimos Woodford (2001) e derivamos a condição de não 
arbitragem entre os preços dos títulos e a taxa de juros de curto prazo, que tem a 
forma log-linearizada dada por  

Iteragindo a equação anterior, temos que , ou 
seja, o preço do título longo está inversamente relacionado com as expectativas da 
taxa básica de juros. 

4.2.3 Restrição orçamentária do governo – dívida de qualquer maturidade

Outra vez introduziremos a maturidade na restrição orçamentária do 
governo, que tem forma dada por
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De maneira análoga ao primeiro capítulo, a restrição orçamentária do 
governo quando há títulos de outros prazos, em termos reais e log-linearizada, 
assume a seguinte forma:

Note que quando ρl = 0 a equação dinâmica da dívida do governo se torna 
igual à restrição em que a dívida é de apenas um período.

Até essa parte do trabalho, determinamos o modelo de agentes heterogêneos 
com maturidade. O próximo passo é acrescentarmos a decomposição dos títulos 
públicos.

4.3 A composição da dívida pública

Para lidar com a possibilidade de diferentes instrumentos de dívida, 
seguimos a abordagem de Galí e Monacelli (2005) para decompor o consumo, 
entretanto faremos a decomposição da dívida. Dessa forma, 

em que os sobrescritos denotam a dívida longa (l) e curta (c). Logo, Bt
c e   

Bt
l representam as dívidas de curto e longo prazo, respectivamente. O parâmetro 

η corresponde à elasticidade de substituição entre os dois títulos. No trabalho 
de Galí e Monacelli (2005), o equivalente ao parâmetro θc ∈ [0,1] é interpretado 
como viés de consumo doméstico nas preferências do consumidor. Dessa forma, 
podemos entendê-lo como um viés por títulos de curto prazo do consumidor. 

4.3.1 Restrição orçamentária da família – dívida composta

Diante das alternativas, a restrição orçamentária da família otimizadora será 
dada por:

A família terá que decidir como alocar sua poupança em títulos da dívida 
pública de diferentes maturidades. A alocação ótima de qualquer aplicação dentro 
de cada categoria de título público fornece as funções de demanda:
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em que  é o índice de preços dos instrumentos de 
dívida. Neste caso, podemos interpretar que o consumidor escolhe a quantidade 
total de títulos que irá comprar, alocando nas diferentes categorias em função dos 
preços relativos, do parâmetro de preferência do consumidor e da substituição 
entre os títulos.12

Por conseguinte, a aplicação total de títulos pelas famílias é dada por 
. Assim, a restrição orçamentária pode ser reescrita como

em que Qt representa o preço médio da cesta de títulos que contém os dois instru-
mentos de dívida. De maneira análoga, Bt representa o estoque composto da 
dívida pública.

4.3.2 Restrição orçamentária do governo – dívida composta

A restrição orçamentária do governo pode ser escrita como

com os preços e o estoque da dívida sendo compostos. Nesse caso, a restrição 
orçamentária do governo quando log-linearizada em termos reais assume a 
seguinte forma:

Quando θc = 0, a equação anterior torna-se a dinâmica da dívida pública 
para qualquer maturidade, uma vez que neste caso .

4.4 Simulações e resultados

Para a análise das funções de impulso-resposta do modelo com diferentes 
participações da dívida, importa mencionar que quando o parâmetro ρl = 0 a 
maturidade é de um período, ao passo que quando ρl = 0,77 a maturidade é de, 
aproximadamente, 3,7 anos (média histórica da Dívida Pública Federal). Além 
disso, para o parâmetro θc, que representa o viés por títulos de curto prazo do 
consumidor, optamos por realizar as simulações com θc = 0,1. Do trabalho de 
Divino e Gadelha (2013), obtivemos a resposta do gasto governamental ao hiato 

12  Fizemos a hipótese de η = 1 para derivação dos resultados.
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do produto gy~ = 0,9973, que captura a natureza pró-cíclica dos gastos governa-
mentais na economia brasileira. Além disso, assumimos na calibração que a elasti-
cidade dos gastos à dívida tem a mesma magnitude da elasticidade das receitas à 
dívida, mas com o sinal oposto, a exemplo do exercício realizado por Muscatelli 
e Tirelli (2005) e Çebi (2012). A calibração dos demais parâmetros do modelo 
foi fundamentada naquela utilizada no primeiro capítulo e estão reportadas na 
Tabela 7 do Anexo A.

4.4.1 Funções de impulso-resposta

Antes de serem- avaliadas as funções de impulso-resposta, importa mencionar 
que os comentários remetem ao comportamento qualitativo ou das tendências dos 
resultados, visto que no modelo com dívida apenas de curto prazo ocorrem oscilações 
em torno dessa dinâmica. Essa ressalva vale para todos os choques avaliados.

 Choque na taxa nominal de juros

O choque positivo na taxa de juros nominal contribuiu para elevação também 
da taxa de juros real e causou contração no produto e no hiato do produto. Essa 
dinâmica reduziu o custo marginal das firmas que, por sua vez, reajustaram os 
preços para baixo. Como a inflação e o hiato do produto foram para um nível 
inferior ao de steady state, a autoridade monetária reduziu gradativamente a taxa 
nominal de juros. 

Com respeito ao comportamento da autoridade fiscal, como a elevação das 
taxas de juros contribuíram para aumentar os serviços da dívida, as respostas 
ocorreram no sentido de reverter a pressão sobre o endividamento público. Com 
efeito, houve uma redução dos gastos públicos, aspecto que foi reforçado pela 
diminuição do hiato do produto, dado caráter pró-cíclico dos gastos brasileiros. 
Do lado das receitas, o governo aumentou a arrecadação como resposta à elevação 
do endividamento, mesmo com a queda dos gastos do governo. Essa dinâmica 
gerou, posteriormente, uma desaceleração gradativa da dívida pública ao longo 
dos períodos subsequentes, até o retorno ao steady state. Dessa forma, podemos 
observar que a política monetária contracionista foi reforçada pela atuação 
restritiva da autoridade fiscal.

Na comparação entre as diferentes calibrações, observamos que a dívida de curto 
prazo oscilou bastante em torno das tendências descritas até o retorno ao equilíbrio, 
ao passo que a dívida composta protegeu a economia dessas oscilações. Na Figura 8 
apresentamos as funções de impulso-resposta ao choque na taxa de juros.
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Figura 8 – imPulso-resPosta ao choque de juros

Nota: dívida curta (θc = 1,0) e dívida composta (θc = 0,1).
Fonte: Elaboração dos autores.

 Choque de gastos do governo

Um choque exógeno e positivo nos gastos do governo contribuiu para 
elevação do produto e do hiato do produto. Com isso, ocorreu aumento do custo 
marginal das firmas e, consequentemente, reajustes de preços para cima. Sob esse 
contexto de pressão inflacionária, a autoridade monetária reagiu com o aumento 
da taxa nominal de juros, repercutindo positivamente também sobre a taxa real de 
juros, com o intuito de reverter a pressão dos preços. Com respeito à autoridade 
fiscal, a elevação dos serviços da dívida e dos gastos ocasionaram aumento da 
arrecadação dos tributos para garantir o equilíbrio do orçamento do governo. 
Contudo, depois a desaceleração das pressões inflacionárias e dos gastos contri-
buíram para a descompressão da dívida, favorecendo o retorno da arrecadação 
para o nível de steady state (Figura 9). 

Em relação à interação entre as autoridades fiscal e monetária, a inflação 
gerada pela expansão dos gastos públicos foi combatida pelo banco central por 
meio da adoção de uma política monetária restritiva. Portanto, a política fiscal 
expansionista foi restringida pela política monetária. Mais uma vez, os resultados 
das simulações mostraram que a dívida composta protegeu o sistema de maiores 
oscilações.
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Figura 9 – imPulso-resPosta ao choque de gastos

Nota: dívida curta (θc = 1,0) e dívida composta (θc = 0,1).
Fonte: Elaboração dos autores.

 Choque de produtividade

Um choque tecnológico exógeno e positivo gerou uma resposta inicial de 
aumento do produto, contudo houve uma elevação da ociosidade da economia, 
visto que o produto natural se expandiu mais intensamente que o produto efetivo, 
de forma que o hiato do produto diminuiu. Essa dinâmica permitiu a redução 
do custo marginal real das firmas e, consequentemente, redução da inflação para 
baixo do nível de steady state. Esses dois movimentos associados permitiram à 
autoridade monetária reduzir as taxas nominais de juros.

Quanto ao comportamento da autoridade fiscal, os gastos cederam nos 
momentos iniciais por causa da redução do hiato do produto (dado caráter pró-cí-
clico), mas depois passaram a subir por causa do alívio advindo da dinâmica da 
dívida. Nesse contexto, as receitas não cederam nos momentos iniciais por causa 
do movimento da dívida, que por sua vez não caiu de imediato em razão do recuo 
mais pronunciado da inflação, a despeito da queda nos juros. Contudo, na medida 
em que o tempo passou a dívida refletiu principalmente a descompressão dos 
serviços da dívida. A Figura 10 apresenta os resultados das funções de impulso-
-resposta relacionados ao choque de produtividade.
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Figura 10 – imPulso-resPosta ao choque de Produtividade

Nota: dívida curta (θc = 1,0) e dívida composta (θc = 0,1).
Fonte: Elaboração dos autores.

4.4.2 Decomposição da variância

Um dos pontos de destaque da decomposição assintótica da variância diz 
respeito ao fato de a presença da maturidade na dívida composta contribuir para 
diminuir a capacidade de explicação do choque tecnológico em detrimento do 
choque do governo, quando comparado com o modelo de dívida de curto prazo.

Dessa forma, podemos verificar que no modelo com dívida apenas de curto 
prazo, por exemplo, que o hiato produto teve 38,8% da sua variância explicada 
pelo choque tecnológico, 37,5% pelo choque monetário e 23,7% pelo choque dos 
gastos do governo. Já na inflação essas respectivas contribuições foram de 62,2%, 
33,9% e 3,9% e na dívida pública de 45,6%, 40,1% e 14,3%. No modelo com dívida 
composta, o hiato do produto teve 25,8% da sua variância explicada pelo choque 
tecnológico, 34,6% pelo choque monetário e 39,7% pelo choque dos gastos do 
governo. Já na inflação, essas respectivas contribuições foram de 48,1%, 39,3% e 
12,6% e na dívida pública de 7,2%, 23,3% e 69,5%. As decomposições da variância 
das demais variáveis encontram-se na Tabela 2.
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tabela 2 – decomPosição da variância

 Dívida curta ( θc = 1,00 ) Dívida composta ( θc = 0,10 )

Descrição

i ( juros nominais ) 74,98 23,51 1,51 73,15 22,3 4,55

π ( inflação ) 62,19 33,93 3,89 48,08 39,34 12,58

r ( juros reais ) 46,12 50,85 3,03 38,59 48,94 12,46

q ( preços do título ) 91,63 7,75 0,62 73,15 22,3 4,55

y~ ( hiato do produto ) 38,79 37,5 23,71 25,76 34,56 39,68

y ( produto ) 80,45 11,98 7,57 68,71 14,56 16,72

g ( gastos ) 2,42 2,71 94,87 0,23 0,99 98,78

τ ( impostos ) 5,01 4,28 90,71 2,02 6,09 91,89

b ( dívida ) 45,62 40,06 14,31 7,23 23,31 69,47

Fonte: Elaboração dos autores.

Portanto, a distribuição dos efeitos dos choques é alterada no modelo com 
dívida composta, que tem maturidade maior. De fato, os choques de produtividade 
e monetário perdem capacidade explicativa na decomposição da variância, em 
contraposição a uma elevação da importância do choque de gastos do governo.

4.4.3 Análise de bem-estar

Fizemos uma análise de bem-estar com o intuito de averiguar qual o impacto 
do alongamento da dívida sobre o consumidor. De acordo com Galí (2008), a 
perda média de bem-estar do consumidor por período pode ser avaliada pela 
seguinte combinação linear das variâncias do hiato do produto e na inflação: 

O peso relativo da variância do hiato do produto na função de perda aumenta 
com σ, φ e α. Valores maiores desses parâmetros amplificam o efeito de um deter-
minado desvio do produto em relação ao seu nível natural, o que é uma medida 
da ineficiência agregada da economia. Contudo, o peso das flutuações de inflação 
aumenta com a elasticidade de substituição entre os bens, ε, e o grau de rigidez 
de preços, θ, que é inversamente proporcional a λπ. Diante das regras de política 
econômica e da calibração dos parâmetros do modelo a variância da inflação e do 
hiato do produto são determinadas, logo as perdas de bem-estar correspondentes 
podem ser calculadas (em relação à alocação ótima).
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Considerando os momentos teóricos dos modelos (Tabela 3), a perda de 
bem-estar é 18,9% menor quando a dívida é longa, considerando agentes hetero-
gêneos e carteiras puras da dívida pública (ou seja, com apenas um tipo de título, 
ou longo ou curto). 

tabela 3 – variância dos modelos

Descrição Curta ( ρl = 0,00 ) Longa ( ρl = 0,77 )

i ( juros nominais ) 0,039 0,044

π ( inflação ) 0,014 0,012

r ( juros reais ) 0,04 0,038

q ( preços do título ) 0,039 0,346

y~ ( hiato do produto ) 0,379 0,233

y ( produto ) 0,899 0,74

g ( gastos ) 4,289 4,533

τ ( impostos ) 6,401 5,415

b ( dívida ) 0,832 0,387

Fonte: Elaboração dos autores. 

Ou seja, alongar a maturidade da dívida contribui para reduzir as perdas de 
bem-estar do consumidor. No entanto, apesar dessa clara mensagem, devemos 
considerar que o alongamento do prazo da dívida depende do viés temporal por 
títulos do consumidor quando há possibilidade de escolher entre títulos curtos 
e longos.

5 Estimação do Modelo com Maturidade

Esse capítulo tem por objetivo estimar importantes parâmetros do modelo 
Novo-Keynesiano Básico com maturidade. Em especial, o parâmetro de decai-
mento exponencial  para a economia brasileira. O método de estimação 
bayesiano foi descrito sucintamente no Anexo B. Os parâmetros que foram 
calibrados encontram-se na Tabela 7 do Anexo A. Dessa forma, descrevemos a 
seguir a determinação das distribuições priors, os dados utilizados, assim como 
avaliamos os resultados.
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5.1 Calibração e dados

Com referência às priors dos parâmetros estimados, nos fundamentamos 
no trabalho de Castro et al. (2011) para escolher a média dos parâmetros da regra 
de Taylor. No caso dos choques, adotamos uma postura agnóstica para as persis-
tências, de forma que assumimos a média de 0,50 para as priors. Escolhemos a 
distribuição beta para a prior dos parâmetros que devem estar entre o intervalo 
[0,1] e a distribuição gamma para a prior dos parâmetros que devem ser estrita-
mente positivos. As variâncias foram escolhidas de acordo com as nossas crenças 
de que os parâmetros estejam em torno da média.

tabela 4 – distribuição Prior dos Parâmetros

Descrição  Dist. Média DP

ϕπ (Peso da Inflação na Regra de Taylor) gamma 2,43 0,10

ϕy (Peso do Hiato na Regra de Taylor) gamma 0,16 0,10

γi (Suavização na Regra de Taylor) beta 0,79 0,10

ρl (Fator de Decaimento da Perpetuidade) beta 0,77 0,10

ρa (Persistência do Choque Tecnológico) beta 0,50 0,10

ρi (Persistência do Choque de Monetário) beta 0,50 0,10

ρg (Persistência do Choque de Gastos) beta 0,50 0,10

Fonte: Elaboração dos autores.

A base de dados usada para a estimação do modelo foi composta por 64 
observações com periodicidade trimestral, compreendidas entre o primeiro 
trimestre de 1999 e o último trimestre de 2014. As séries utilizadas para a 
estimação bayesiana foram a inflação, medida pelo percentual do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), produto (Produto Interno Bruto (PIB) 
a preço de mercado) e taxa de juros (Selic). Importa observar que os dados de 
inflação e produto foram dessazonalizados. Além disso, a inflação e a taxa de juros 
foram tratadas como desvio da média da amostra, ao passo que o produto como 
a primeira diferença do logaritmo, conforme procedimento adotado por Castro 
et al. (2011). As séries foram obtidas no site do Banco Central (www.bcb.gov.br).

Dadas as distribuições priors, estimamos as distribuições posteriores dos 
parâmetros usando um processo cadeia de Markov via algoritmo de Metropolis-
-Hastings com 1.000.000 iterações, número considerado suficiente para alcançar 
convergência.
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5.2 Avaliação da estimação

Quanto à avaliação da estimação, de uma maneira geral, houve adequação 
aos critérios requeridos. Pfeifer (2014) recomenda que o parâmetro estimado deve 
estar no máximo da distribuição posterior, como observado (ver Anexo C, Figura 
15). Vale notar que na estimação do parâmetro do peso da inflação na regra de 
Taylor, os pontos vermelhos indicam os valores para os quais o modelo não pode 
ser resolvido, em razão, por exemplo, das violações das condições Blanchard-
-Kahn (indeterminação ou nenhuma solução limitada). Nesse caso, o resultado 
obtido obedece às restrições e está em consonância com o princípio de Taylor e 
com a abordagem de um regime ricardiano.

O diagnóstico concernente à convergência multivariada para o algoritmo 
de Metropolis-Hastings, reportado no Anexo C, Figura 16, também mostrou-se 
favorável. Segundo Pfeifer (2014), as linhas do gráfico representam medidas de 
convergência específica que devem se tornar relativamente horizontais e convergir. 
Esse resultado global é ratificado pelos testes de diagnóstico de convergência 
individuais (Figura 17 do Anexo C). Por fim, de uma maneira geral as distri-
buições priors e posteriores mostraram-se bem comportadas, com uma moda bem 
definida. Essas avaliações são apresentadas no Anexo C, Figura 14.

5.3 Resultados

Com respeito aos resultados obtidos para os parâmetros estimados, a média da 
posterior do decaimento da perpetuidade ficou aderente à prior, registrando valor de 
0,77. Em relação aos parâmetros associados à regra de Taylor, o grau de suavização, 
γi , foi estimado em 0,84, contra prior de 0,79. O peso da inflação foi de 2,40 ante 2,43 
da prior, ao passo que o peso do hiato do produto foi de 0,05, em comparação a 0,16 
da prior. Quanto às persistências dos choques tecnológico, monetário e de gastos do 
governo, os parâmetros foram estimados em 0,57, 0,30 e 0,79, respectivamente, ante 
priors de 0,50. A Tabela 5 sintetiza os resultados estimados:
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tabela 5 – Priors e Posteriores

Descrição
Priors Posteriores

Dist. Média DP Média Intervalo de Confiança

ϕπ (Peso da Inflação na Regra de Taylor) gamma 2,43 0,10 2,40 2,23 2,56

ϕy (Peso do Hiato na Regra de Taylor) gamma 0,16 0,10 0,05 0,00 0,09

γi (Suavização na Regra de Taylor) beta 0,79 0,10 0,84 0,81 0,87

ρl (Fator de Decaimento da Perpetuidade) beta 0,77 0,10 0,77 0,61 0,93

ρa (Persistência do Choque Tecnológico) beta 0,50 0,10 0,57 0,46 0,68

ρi (Persistência do Choque de Monetário) beta 0,50 0,10 0,30 0,20 0,40

ρg (Persistência do Choque de Gastos) beta 0,50 0,10 0,79 0,71 0,86

Fonte: Elaboração dos autores.

5.3.1 Funções de impulso-resposta bayesianas

 Choque na Taxa Nominal de Juros

O choque positivo na taxa de juros nominal contribuiu para elevação também 
da taxa de juros real e causou contração no produto e no hiato do produto. Essa 
dinâmica reduziu o custo marginal das firmas e os preços. Como a inflação foi 
para nível inferior ao de steady state, a autoridade monetária reduziu gradativa-
mente a taxa nominal de juros em razão da descompressão de preços e também do 
hiato do produto, até retornar ao equilíbrio.

Como a elevação das taxas de juros contribui para aumentar os serviços 
da dívida e os gastos são exógenos, as respostas da receita ocorreram no sentido 
de reverter a pressão sobre o endividamento público. Com efeito, o governo 
aumentou a arrecadação como resposta à elevação do endividamento, de forma 
a garantir o equilíbrio intertemporal do orçamento do governo. Esse movimento 
contribuiu para que a dívida pública se redirecionasse para o equilíbrio, à medida 
também que as pressões da taxa de juros cederam. Dessa forma, podemos observar 
que a política monetária contracionista foi reforçada pela atuação restritiva da 
autoridade fiscal.
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Figura 11 – imPulso-resPost bayesiana ao choque de juros

Nota:   
Fonte: Elaboração dos autores.

 Choque de gastos do governo

Um choque exógeno e positivo nos gastos do governo contribuiu para 
elevação do produto e do hiato do produto. Com isso, ocorreu aumento do custo 
marginal das firmas e reajustes de preços para cima. Sob esse contexto de pressão 
inflacionária, a autoridade monetária reagiu com o aumento da taxa nominal 
de juros, repercutindo positivamente também sobre a taxa real de juros, com o 
intuito de reverter a pressão dos preços.

Com respeito à autoridade fiscal, a elevação dos gastos fez com que ela tivesse 
que aumentar a arrecadação para manter o equilíbrio intertemporal da restrição 
orçamentária do governo, apesar de inicialmente a dívida ter caído em decorrência 
da elevação intensa da inflação. Entretanto, dada a reação da autoridade monetária, 
rapidamente esse alívio se desfez e os serviços da dívida passaram a pressionar.

Em relação à interação entre as autoridades fiscal e monetária, a inflação 
gerada pela expansão dos gastos públicos foi combatida pela autoridade monetária 
por meio da adoção de uma política monetária restritiva. 
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Quanto ao efeito da maturidade, o preço do título movimentou-se em 
direção oposta à da taxa de juros, lembrando que a maior maturidade da dívida 
enseja em maior sensibilidade desse preço aos movimentos das taxas nominais 
de juros. A maturidade da dívida também tem repercussões sobre a persistência 
do choque sobre as variáveis da restrição orçamentária do governo, contribuindo 
para maior propagação temporal do choque. Na Figura 12 apresenta as funções de 
impulso-resposta ao choque nos gastos.

Figura 12 – imPulso-resPosta bayesiana ao choque de gastos

Nota:  
Fonte: Elaboração dos autores.

 Choque de produtividade

Um choque tecnológico positivo gerou aumento do produto e elevação da 
ociosidade da economia, visto que o produto natural se expandiu mais intensa-
mente do que o produto efetivo. Essa dinâmica reduziu o custo marginal real das 
firmas e os preços, favorecendo a redução das taxas de juros. Já o governo elevou a 
arrecadação inicialmente por causa da pressão da dívida em razão da intensa queda 
da inflação. No entanto, com a volta rápida da inflação em direção ao equilíbrio, 
a dívida cedeu e chegou a cair abaixo do steady state antes de estabilizar, visto que 
houve diminuição dos custos de financiamento (Figura 13).
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Figura 13 – imPulso-resPosta bayesiana ao choque Produtividade

Nota:  
Fonte: Elaboração dos autores.

5.3.2 Decomposição da variância

Com respeito à decomposição assintótica da variância do erro de previsão, 
podemos verificar, por exemplo, que o hiato do produto teve 81,2% da sua 
variância explicada pelo choque tecnológico, 8,0% pelo choque monetário e 
10,8% pelo choque dos gastos do governo. Já a inflação teve 60,9% da sua variância 
explicada pelo choque tecnológico, 20,1% pelo choque monetário e 19,0% pelo 
choque dos gastos do governo. A dívida pública, por sua vez, teve 12,7% da sua 
variância explicada pelo choque tecnológico, 79,5% pelo choque monetário e 7,9% 
pelo choque dos gastos do governo. As decomposições da variância das demais 
variáveis encontram-se na Tabela 6. 
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tabela 6 – decomPosição da variância

Descrição 

i ( juros nominais ) 47,77 24,37 27,86

π ( inflação ) 60,88 20,14 18,99

r ( juros reais ) 35,94 49,15 14,91

q ( preços do título ) 45,57 16,98 37,46

y~ ( hiato do produto ) 81,19 8,00 10,81

y ( produto ) 45,46 23,20 31,35

g ( gastos ) 0,00 0,00 100,00

τ ( impostos ) 0,76 4,76 94,49

b ( dívida ) 12,65 79,48 7,87

Fonte: Elaboração dos autores.

6 Considerações Finais

Os resultados da pesquisa mostraram a importância de considerar o geren-
ciamento da dívida pública e o tratamento da política fiscal na avaliação dos 
ciclos econômicos. No primeiro capítulo, incorporamos a maturidade no modelo 
novo-keynesiano básico, com as famílias sendo todas otimizadoras e os gastos do 
governo exógenos. Os exercícios revelaram que a maturidade impactou apenas 
a dinâmica da política fiscal e da dívida, que se tornaram mais persistentes em 
respostas aos choques quanto maior a maturidade da dívida. Também realizamos 
a estimação bayesiana desse modelo com o intuito de obter o parâmetro represen-
tativo de maturidade para o Brasil no último capítulo, com o resultado estimado 
ficando de acordo com a nossa crença.

Já no segundo capítulo, relaxamos a hipótese de equivalência ricardiana 
e propusemos uma decomposição da dívida em títulos de curto e longo prazo 
com o objetivo de estilizar um fato observado na gestão da dívida de importantes 
economias. Além disso, utilizamos uma regra de política fiscal pró-cíclica nos 
gastos para capturar aspectos importantes da economia brasileira. Os resultados 
das simulações mostraram que a decomposição da dívida tem influência sobre os 
ciclos econômicos, com as perdas de bem-estar do consumidor sendo menores 
quando a dívida é composta com fração relevante de títulos de longo prazo.

Outro ponto relevante da modelagem diz respeito ao papel das preferências 
do consumidor (viés na demanda por títulos), que são importantes para determinar 
a maturidade da dívida. Ou seja, esse tratamento introduz a preferência por títulos 
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do consumidor no problema, aspecto particularmente interessante ao conside-
rarmos o caso brasileiro, tendo em vista a dificuldade que o Tesouro Nacional tem 
para conseguir emitir títulos de maior maturidade, com um perfil de dívida relativa-
mente concentrado em instrumentos de financiamento de curto prazo. 

Em relação às pesquisas futuras, uma extensão do modelo vai na direção 
da incorporação de outros tipos de instrumento de financiamento da dívida 
para tentar aumentar a aderência empírica, especialmente se considerarmos a 
maior parte dos departamentos de dívida trabalham com portfólios diversifi-
cados em indexadores e prazos. Avaliar a composição ótima da dívida pública em 
um ambiente de equilíbrio geral e a consideração de ativos do setor público na 
dinâmica da dívida, a exemplo do volume de reservas internacionais, também são 
outras possibilidades. Nessa perspectiva, adicionar outros setores na economia e 
fricções que são exploradas na literatura DSGE também ajudariam a melhorar a 
compreensão da modelagem. 
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Anexo A

tabela 7 – calibração dos Parâmetros

Parâmetro Valor Fonte

Elast. da Demanda ( ε )  6,00 Carvalho e Valli (2010)

Participação do Capital ( α )  0,33 Divino e Gadelha (2013)

Elasticidade dos Gastos ao Hiato ( gy~ )  0,9973 Divino e Gadelha (2013)

Persistência dos Gastos do Governo ( ρg )  0,95 Divino e Gadelha (2013)

Elasticidade dos Impostos ao Gasto ( τg )  0,71 Divino e Gadelha (2013)

Elasticidade dos Impostos à Dívida ( τb )  1,47 Nunes e Portugal (2009)

Elast. Frisch de oferta de trabalho ( φ )  1,00 Castro et al. (2011)

Elast. de Substituição do Consumo ( σ )  1,30 Castro et al. (2011)

Rigidez de Preços ( θ )  0,74 Castro et al. (2011)

Reação Monetária na Regra de Taylor ( ϕπ )  2,43 Castro et al. (2011)

Reação ao Hiato na Regra de Taylor ( ϕy~ )   0,16 Castro et al. (2011)

Persistência na Regra de Taylor ( γi )  0,79 Castro et al. (2011)

Persistência do Choque Tecnológico ( ρa )  0,91 Castro et al. (2011)

Persistência do Imposto ( ρt )   0,20 Divino e Gadelha (2013)

Proporção de não ricardianos ( λ )  0,40 Castro et al. (2011)
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Anexo B

A estimação Bayesiana associa a calibração com o método da máxima veros-
similhança, permitindo ao pesquisador aliar informações sobre as distribuições 
priors dos parâmetros de interesse com base na teoria econômica ou na análise 
dos dados. De acordo com Herbst e Schorfheide (2015), a distribuição conjunta  
P(Y ; θ) pode ser decomposta na distribuição dos dados em função dos parâmetros, 
P(Y |θ) e na distribuição prior,13 P(θ). A densidade de P(Y |θ) é denominada de 
função de verossimilhança e pode ser utilizada para atualizar as crenças sobre o 
vetor de parâmetros, , tendo em vista a informação amostral, Y. Após a atuali-
zação, o estado de conhecimento do vetor de parâmetro P(θ) é condensado na 
distribuição posterior, P(Y |θ). O Teorema de Bayes fornece a ligação formal 
entre a distribuição prior, função de verossimilhança e distribuição posterior: 

, onde θ  é um vetor de parâmetros, P(θ) é a distribuição prior, 
P(Y |θ) é a função de verossimilhança. A distribuição marginal dos dados é 
definida por .

Com respeito à exploração da função de verossimilhança para encontrar a 
posterior, utilizam-se técnicas computacionais de métodos de amostragem, como 
o método MCMC (Monte Carlo Markov Chain), para a obtenção de aproximações 
empíricas da distribuição. O algoritmo de Metropolis-Hastings permite construir 
uma cadeia de Markov cuja distribuição ergódica converge para a verdadeira 
distribuição de P(θ), mesmo não se conhecendo de início sua forma funcional.

Dessa forma, a estimação de um modelo DSGE pode ser sumarizada da 
seguinte forma: i) resolução do modelo; ii) cálculo da log-verossimilhança por 
meio do filtro de Kalman; iii) determinação da máxima verossimilhança ou da 
moda da distribuição posterior; iv) simulação da distribuição posterior por meio 
do algoritmo Metropolis-Hastings; e v) cálculo de várias estatísticas com base na 
distribuição posterior dos parâmetros.

13  As distribuições priors podem ser entendidas como informações sobre os parâmetros que independem dos dados e 
geralmente são fundamentadas em pesquisas anteriores, senso comum e restrições teóricas ou matemáticas.
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Anexo C 

Figura 14 – Priors x Posteriores dos Parâmetros estimados

Fonte: Elaboração dos autores.
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Figura 15 – veriFicação comPutacional

Fonte: Elaboração dos autores.
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Figura 16 – diagnóstico de convergência multivariada

Fonte: Elaboração dos autores.
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Figura 17 – diagnóstico de convergência univariada

Fonte: Elaboração dos autores.
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Figura 17 – diagnóstico de convergência univariada (continuação)
Fonte: Elaboração dos autores.
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Resumo

Este trabalho oferece duas importantes contribuições para o debate e a 
pesquisa empírica sobre a interação entre a política fiscal e os ciclos econômicos. 
A primeira é a base de dados detalhada e em frequência mensal construída para 
o conjunto das administrações públicas brasileiras entre janeiro de 2002 e abril 
de 2016. A segunda são as estimativas de multiplicadores dos diferentes tipos de 
gasto público obtidas pela utilização de uma metodologia econométrica relativa-
mente inovadora, um modelo não linear de vetor autorregressivo com transição 
gradual (Smooth Transition Vector Autoregression – STVAR), que permite identi-
ficar como os multiplicadores fiscais variam ao longo do ciclo econômico.

Os resultados obtidos para o Brasil são consistentes e semelhantes aos 
encontrados para os Estados Unidos por Auerbach e Gorodnichenko (2012), a 
partir dessa mesma abordagem econométrica, e revelam que, em situação de forte 
depressão econômica como a atual, o efeito de alguns tipos de gasto público – 
sobretudo investimentos, mas também benefícios sociais e gastos com pessoal – 
é expressivo e sensivelmente maior que em tempos normais. Da mesma forma, 
estimativas apresentadas neste trabalho também indicam que as respostas do 
produto aos impulsos fiscais são insignificantes ou muito baixos em situações de 
expansão econômica, o que ajuda a entender porque, em média, os multiplica-
dores são inferiores à unidade.

No entanto, o achado de que os multiplicadores associados aos subsídios não 
são significativos ou persistentes em qualquer posição do ciclo ajuda a entender o 
insucesso da política fiscal em sustentar o crescimento econômico a partir de 2011, 
quando esse tipo de estímulo cresceu significativamente, via desonerações, emprés-
timos do BNDES e outros programas, em substituição aos investimentos públicos.

Os resultados, embora devam ser interpretados com cautela e mereçam 
ser revisitados a partir de estimativas para períodos mais longos, são insumos 
importantes para o design de políticas fiscais anticíclicas e propostas de ajuste 
fiscal adequadas à realidade brasileira. A luz desses parâmetros, por exemplo, é 
totalmente inapropriado o corte de investimentos públicos realizado em 2015 e 
mantido em 2016.

Por fim, ressalta-se que as séries mensais de gasto público das três esferas 
de governo utilizadas nas análises refletem um trabalho minucioso de coleta e 
depuração de bases de dados realizado nos últimos três anos e permite compa-
rações internacionais, na medida em que se referencia em manuais de classifi-
cação do Fundo Monetário Internacional (FMI). Além disso, as séries fiscais do 
governo central foram submetidas a ajustes que reduzem sensivelmente o ruído 



produzido pela chamada contabilidade criativa, além de incorporar o efeito de 
medidas parafiscais (como subsídios do Tesouro ao BNDES) e das chamadas 
“pedaladas fiscais” sobre o resultado primário.

Palavras-chave:  Política fiscal. Ciclo econômico. Multiplicadores fiscais. 
Modelo não linear 
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1 Introdução

A combinação entre crise econômica e crise fiscal, como verificado no Brasil 
e em diversos outros países na década de 2010, reacendeu um antigo debate entre 
economistas, que versa sobre a eficácia de políticas fiscais anticíclicas e sobre os 
eventuais efeitos expansionistas que, ao contrário, processos de “consolidação 
fiscal” poderiam proporcionar para a recuperação da atividade econômica em 
situações de recessão.

Nas décadas 1980 e 1990, a visão keynesiana, segundo a qual a política fiscal 
– principalmente por meio do gasto público – impulsiona a demanda agregada 
em situações de ociosidade de capacidade produtiva e, portanto, contribui para a 
retomada do crescimento, foi largamente colocada em dúvida por razões práticas 
(viés político e defasagem entre o design e a implementação de uma medida) e 
argumentos teóricos, como o pressuposto de que os agentes econômicos não 
reagem positivamente aos estímulos fiscais do presente prevendo que os mesmos 
deverão ser pagos no futuro (equivalência ricardiana).

Do ponto de vista empírico, essa visão crítica ao keynesianismo traduziu-se 
em uma série de modelagens de equilíbrio geral e em pesquisas econométricas 
que buscaram estimar a magnitude do multiplicador dos gastos públicos, corrobo-
rando certo ceticismo com o potencial de políticas fiscais anticíclicas (PEROTTI, 
2002; MOUNTFORD; UHLIG, 2005; HALL, 2009). Diante disso, constituiu-se 
um consenso no mainstream, principalmente acadêmico, de que o foco da política 
fiscal deveria se concentrar na sustentabilidade do endividamento público e em 
regras fiscais voltadas a limitar a discricionariedade dos governos, deixando prefe-
rencialmente para a política monetária o papel estabilizador da demanda agregada.

A convicção de que os multiplicadores do gasto público eram inexpressivos (e 
poderiam ser inclusive negativos, como pressuposto em modelos não keynesianos) 
também influenciou, de certa forma, a formulação da hipótese de que, sob deter-
minadas circunstâncias, contrações fiscais poderiam ter efeitos líquidos expansio-
nistas sobre a atividade econômica por intermédio da melhoria nas expectativas 
dos agentes e da redução da taxa de juros. Essa hipótese, defendida por Giavazzi e 
Pagano (1990) e Alesina e Perotti (1995) ao analisarem episódios de consolidação 
fiscal na Europa dos anos 1980, está na raiz da defesa de políticas de austeridade 
fiscal no desenrolar do recente episódio de crise econômica internacional.

Vários estudos mais recentes, porém, passaram a revisitar a sabedoria 
convencional acumulada nas décadas de 1980 e 1990, a ponto de o próprio Fundo 
Monetário Internacional (FMI) estimular um debate público, entre 2011 e 2012, 
sobre os rumos da política fiscal nas economias avançadas e em desenvolvimento. 
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“What we thought we knew (O que nós pensávamos que sabíamos)” e “What we 
have learned from the crisis (O que nós aprendemos com a crise)” são os motes de 
um position paper do FMI elaborado por Blanchard, Dell’Ariccia e Mauro (2010), 
no qual os autores sustentam que a política fiscal anticíclica é um importante 
instrumento na conjuntura atual, dada a durabilidade esperada da recessão e o 
escasso espaço de ação para a política monetária.

Em resumo, o que um grupo considerável de economistas novo-keynesianos 
argumenta é que não se vive tempos normais, nos quais a política fiscal seria pouco 
eficaz, mas um período extraordinário, no qual o gasto público tem efeitos multi-
plicadores significativos e no qual ajustes fiscais convencionais podem ter efeitos 
contraproducentes para o próprio objetivo de consolidação fiscal e redução do 
endividamento (ROMER, 2012; De LONG; SUMMERS, 2012).

Essa posição está longe de representar um novo consenso no mainstream, 
mas tem sido fortalecida por modelos DSGE e estudos econométricos indicando 
que os multiplicadores do gasto público são significativamente maiores que a 
unidade durante momentos de depressão econômica, principalmente quando a 
taxa de juros está próxima de zero (CHRISTIANO, EICHENBAUM; REBELO, 
2011; AUERBACH; GORODNICHENKO, 2012). No entanto, Blanchard e Leigh 
(2013) oferecem uma interessante demonstração de como os erros de previsão de 
crescimento dos países submetidos a planos de consolidação fiscal estão correla-
cionados com subestimativas dos multiplicadores fiscais. 

Estas evidências reforçam a importância de refinar as estimativas dos multi-
plicadores da política fiscal, considerando a hipótese de que os mesmos variem 
ao longo do ciclo econômico, com o objetivo de definir as políticas fiscais mais 
apropriadas em cada situação. Este é o propósito principal deste estudo, aplicado 
ao caso brasileiro.

Objetivo deste trabalho é investigar se, no Brasil, onde não se verifica 
a mesma situação de taxa de juros das economias avançadas, os multiplica-
dores fiscais também variam consideravelmente e são mais elevados durante as 
recessões. Dois são os diferenciais em relação a estudos anteriores realizados no 
país: a metodologia econométrica, baseada em modelos não lineares de vetores 
autorregressivos com transição gradual (Smooth Transition Vector Autoregression 
– STVAR) tal qual utilizado por Auerbach e Gorodnichenko (2012); e a base 
de dados, que considera as receitas e despesas consolidadas das três esferas de 
governo seguindo a classificação econômica do sistema de estatísticas fiscais de 
FMI (2014), que permite investigar os diferentes impactos dos diferentes tipos de 
gasto público sobre a atividade econômica.
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2 Panorama das finanças públicas brasileiras

A forte deterioração dos indicadores fiscais brasileiros entre 2014 e 2016 
expressa no aumento do endividamento e, principalmente, nos déficits primários 
das contas públicas, paralelamente a uma das mais graves crises econômicas da 
história do país, colocou no centro do debate nacional a situação das finanças 
públicas brasileiras e as diferentes concepções sobre a política fiscal.

Embora o ciclo de expansionismo fiscal tenha se iniciado em 2006, conforme 
indicam os resultados fiscais ajustados ao ciclo econômico (SCHENTTINI et al., 
2011; SPE, 2016), é no período mais recente, sobretudo a partir de 2011 ou 2012, 
que os estímulos fiscais parecem ter se demonstrado particularmente ineficazes 
em produzir os efeitos econômicos esperados. Este primeiro fato estilizado remete 
à seguinte questão: haveria algum traço distintivo na política fiscal expansionista 
do período mais recente que explique o insucesso em sustentar o crescimento?

Antes de respondê-la, convém salientar que diversos estudos (ALMEIDA, 
LISBOA; PESSOA, 2015; GOBETTI; ORAIR, 2015; APPY et al., 2015) convergem 
em indicar que o gasto público federal cresce a ritmo elevado, acima do PIB, há pelo 
menos duas décadas, em todos os períodos de governo, inclusive nas fases contra-
cionistas. Uma análise da série de resultado primário do Tesouro Nacional, por 
exemplo, revela que a taxa real de expansão da despesa pouco variou entre 1997 e 
2015, situando-se quase sempre acima dos 4% e só registrando variações negativas 
nos primeiros anos dos episódios de ajuste fiscal (1999, 2003 e 2015). Além disso, 
a história recente mostra que duas são as variáveis-chave acionadas para ampliar 
os resultados fiscais: a redução dos investimentos públicos e o aumento da carga 
tributária, sendo este último o fator determinante por trás da melhoria estrutural 
dos resultados fiscais entre 1999 e 2005.

Esse conjunto de evidências revela a importância de estudarmos de modo 
mais aprofundado não só a interação entre a política fiscal e os ciclos econômicos, 
mas a composição da política fiscal e, em especial, do gasto público. E não há 
como fazê-lo sem considerar os resultados fiscais em nível mais detalhado e para 
o conjunto das administrações públicas (e não apenas o governo federal), visto 
que, com exceção dos benefícios sociais que estão quase integralmente a cargo do 
governo federal, as esferas de governo estadual e municipal são responsáveis por 
cerca de três quartos das demais despesas primárias.

Felizmente, avanços importantes estão sendo realizados pela Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) na compilação das estatísticas fiscais das três esferas 
de governo, na sua padronização e disponibilização ao público. Contudo, ainda 
há muito o que se fazer em termos de lapidação dos dados brutos dos governos 
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regionais e sua conversão em séries históricas com menor grau de discrepância em 
relação às estatísticas “abaixo da linha” do Banco Central.1

Neste trabalho, partiu-se das bases de dados anuais e bimestrais de Estados 
e municípios para construir séries mensais do resultado primário “acima da linha” 
dos governos regionais e consolidá-los com os do governo central, conforme 
detalhado no apêndice metodológico. Neste capítulo, será apresentado o resultado 
desse esforço de consolidação em bases anuais, o que envolveu um minucioso 
trabalho de coleta, depuração, checagem e ajuste nos dados, inclusive os da esfera 
federal, submetidos a distorções por procedimentos de contabilidade criativa e 
operações extraorçamentárias ou para-fiscais (ver Apêndice A e B).

Em resumo, os ajustes realizados incorporaram no resultado primário os 
subsídios implícitos nos empréstimos do Tesouro ao BNDES (usualmente diluídos 
na conta de juros nominais líquidos) e desconstituíram o efeito das chamadas 
pedaladas fiscais, contabilizando as despesas cobertas com recursos de bancos 
públicos no momento em que efetivamente ocorreram, conforme determinado 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e evidenciado na Nota de Política Fiscal 
do Banco Central de março de 2016. Além disso, foi excluído das receitas e despesas 
todo e qualquer efeito de operações meramente contábeis ou intraorçamentárias, 
como os depósitos e saques do Fundo Soberano, a capitalização da Petrobrás (e 
cessão onerosa), a retenção de recursos do FGTS e o repasse do Tesouro à Previ-
dência a título de compensação pela desoneração da folha de pagamento (ver 
Tabela A.1 do Apêndice A).

A título de exemplo, comparando com as estatísticas oficiais do Tesouro, 
esses ajustes elevam, em 2014, o déficit primário do governo central de R$ 17 
bilhões para R$ 51 bilhões e, em 2015, o reduzem de R$ 114 bilhões para R$ 
88 bilhões (ver Tabela A.2 do Apêndice A). As estatísticas assim reconstruídas 
refletem, de modo mais fidedigno, os fatos fiscais e econômicos e, dessa forma, 
possibilitam análises mais qualificadas sobre a política fiscal.

Da mesma forma, os dados de estados e municípios foram submetidos a 
testes de consistência e consolidados conforme explicações do Apêndice B. 
O resultado desse trabalho está sintetizado nas Tabelas 1 e 2, que mostram o 
detalhamento do resultado primário das três esferas de governo e do governo 
geral seguindo a classificação econômica do sistema de estatísticas fiscais de FMI 
(2014). Nesse padrão de estatística, os gastos primários são discriminados em: 
remunerações de empregados (de servidores públicos ou não servidores, como 
recebedores de bolsas de estudo e pesquisa), uso de bens e serviços (aquilo que 
normalmente denominamos por custeio), subsídios (de forma ampla, incluindo, 

1  Esse esforço não pode prescindir, diga-se de passagem, de um aprimoramento das próprias estatísticas do Banco Central, 
que também podem revelar imprecisão de apuração.
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por exemplo, os recursos destinados ao Minha Casa Minha Vida e à Conta de 
Desenvolvimento Energético), benefícios sociais (assistenciais e previdenciários, 
o que inclui não só as aposentadorias e pensões do INSS, mas também as do setor 
público), aquisição de ativos fixos (ou investimentos executados diretamente) e 
demais despesas (toda e qualquer que não se enquadre nas categorias anteriores). 
Além disso, as transferências intergovernamentais (qualquer repasse de recursos 
de uma esfera a outra de governo) são contabilizadas à parte para evitar o registro 
duplo na consolidação do governo geral.

Os dados consolidados do governo geral indicam que, enquanto a receita 
primária disponível (líquida das transferências intergovernamentais) apresenta 
duas tendências distintas (de crescimento até 2008 e posterior queda para mesmo 
patamar de 2002), a despesa das administrações públicas cresceu quatro pontos 
porcentuais do PIB no período de 13 anos, dos quais dois terços por influência 
de benefícios sociais de assistência e previdência básica (Regime Geral da Previ-
dência Social ‒ RGPS). Além disso, destaca-se a expansão de um ponto porcentual 
do PIB nos subsídios e de 1,27 pontos porcentuais na despesa com remuneração 
de empregados (explicada não só pelo salário de servidores, mas também mais 
recentemente pelas bolsas de estudo para diferentes programas governamentais, 
como o Ciência Sem Fronteiras e o Pronatec). Essas expansões entre 2002 e 2015 
foram parcialmente compensadas pela retração de 0,45 pontos porcentuais do PIB 
nas aquisições de ativos fixos e 0,33 pontos porcentuais no gasto com inativos do 
setor público, enquanto a despesa com uso de bens e serviços permaneceu relati-
vamente estabilizada.

Ou seja, tomando o período de 13 anos, trata-se de uma expansão fiscal 
caracterizada principalmente por transferências de recursos a pessoas e a empresas 
(benefícios sociais, subsídios, remunerações e, mais recentemente, desonerações 
tributárias) e não por aquisições de bens de capital, serviços e consumo.
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Embora a piora no resultado primário se manifeste nas três esferas de 
governo, sua intensidade e seus determinantes são distintos em cada uma delas. 
No governo central, a piora dos resultados é significativa e fruto de uma combi-
nação de queda nas receitas com aumento do gasto, principalmente de benefícios 
sociais e subsídios. Na esfera estadual, a piora também é expressiva, mas se deve 
fundamentalmente à queda na arrecadação.

Na esfera municipal, por sua vez, o resultado fiscal pouco variou, pois o 
aumento de aproximadamente um ponto porcentual do PIB no gasto (explicado 
pela remuneração de empregados) foi quase integralmente compensado pelo 
aumento de arrecadação entre 2002 e 2015. Contudo, é bom lembrar que a maioria 
dos municípios atua sob restrição de liquidez, ou seja, não dispõe da válvula de 
escape do endividamento para se financiar e, portanto, tende a ter resultado 
primário próximo de zero.

Uma característica comum a todas as esferas de governo é o comporta-
mento dos investimentos públicos, que, ao contrário das demais despesas, vêm 
caindo nos últimos anos depois de terem atingido um ápice em 2010. Dessa 
forma, respondendo a uma das questões levantadas no início do capítulo, o que 
se constatou é que o expansionismo fiscal, inicialmente revertido em aumento 
de investimentos públicos, foi progressivamente canalizado para outros tipos 
de estímulo fiscal, sobretudo desonerações tributárias e subsídios, explícitos ou 
implícitos (para-fiscais). Além disso, nota-se que a despesa com remuneração de 
empregados (servidores e não servidores), que havia caído nas esferas central e 
estadual entre 2002 e 2010, voltou a crescer no período mais recente, enquanto 
nos municípios cresce há mais tempo.

De que forma essa mudança de composição do gasto público pode ter 
afetado o desempenho da economia e a eficácia da política fiscal anticíclica é 
algo a ser examinado em mais detalhes no próximo capítulo. Antes disso, porém, 
brevemente analisam-se os resultados fiscais submetendo-os a ajustes ao ciclo 
econômico, com o objetivo de averiguar quanto da piora recente do indicador de 
resultado primário pode ser atribuída efetivamente a medidas discricionárias. 

Mesmo que as metodologias de ajustamento ao ciclo sejam suscetíveis a 
inúmeras críticas, tanto no que se refere à estimativa das elasticidades quanto ao 
cálculo do PIB tendencial (TEREANU et al., 2014; COTARELLI, 2015), e devam 
ser aprimoradas, o não uso desse tipo de ferramenta compromete a qualidade das 
análises de política fiscal, principalmente em situações de volatilidade.

Nesse sentido, os resultados apresentados a seguir (cuja memória de cálculo 
está apresentada na Tabela A2 dos Anexos) representam um esforço – ainda que 
imperfeito – de expurgar o efeito cíclico dos resultados fiscais, sendo que, para 
o propósito desse capítulo, o mais importante não é tanto o valor absoluto dos 
indicadores, mas sobretudo o sinal e a magnitude de sua variação (impulso fiscal).
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Como em outros estudos já citados (SCHETTINI et al., 2011; SPE, 2016), 
os indicadores ajustados da Tabela 3 indicam que a trajetória de expansão fiscal 
se inicia já em 2006 e não 2009, como na estatística convencional, e se expressa 
tanto por queda de receita quanto aumento de despesa. Em 2015, entretanto, há 
uma clara distinção entre o que a estatística convencional revela (piora do déficit 
primário em 0,30 pontos porcentuais do PIB) e aquilo que o indicador ajustado 
ao ciclo mostra (superávit e impulso contracionista, ou seja, aumento do resultado 
primário da ordem de 1,75 ponto porcentual do PIB tendencial).2

tabela 3 – resultado Primário do governo geral, ajustado ao ciclo econômico e 
em ProPorção do Pib tendencial

GOVERNO GERAL 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Receita total 40,81% 39,41% 40,46% 42,20% 42,55% 42,26% 43,23% 41,96% 41,20% 41,98% 41,50% 41,17% 40,73% 40,53%

d/q não-recorrentes 0,65% 0,05% 0,08% 0,06% 0,18% 0,03% 0,35% 1,08% 0,07% 0,28% 0,18% 0,76% 0,43% 0,22%

Transferências realizadas 7,84% 7,15% 7,31% 7,77% 7,93% 7,90% 8,52% 8,07% 7,93% 7,95% 7,99% 7,48% 7,71% 7,55%

Receita disponível 32,98% 32,26% 33,15% 34,43% 34,62% 34,36% 34,71% 33,89% 33,27% 34,03% 33,52% 33,69% 33,02% 32,98%

Despesa 30,27% 28,71% 29,88% 30,90% 31,50% 31,41% 31,61% 31,45% 32,16% 31,94% 31,97% 32,68% 33,56% 31,77%

Rem empreg + RPPS 14,05% 13,38% 13,21% 13,22% 13,56% 13,50% 13,53% 13,65% 13,68% 13,59% 13,61% 13,92% 14,19% 13,93%

Uso de bens e serviços 5,43% 5,09% 5,32% 5,48% 5,51% 5,40% 5,52% 5,36% 5,39% 5,30% 5,31% 5,18% 5,35% 4,89%

Subsídios 0,22% 0,43% 0,35% 0,58% 0,46% 0,41% 0,28% 0,52% 0,58% 0,78% 0,84% 1,03% 1,24% 1,14%

Benefícios (excl. RPPS) 6,88% 7,10% 7,65% 8,00% 8,27% 8,44% 8,10% 8,33% 8,40% 8,35% 8,56% 8,86% 8,95% 8,82%

Outras despesas 1,53% 1,21% 1,66% 1,98% 1,73% 1,87% 1,97% 1,39% 1,42% 1,71% 1,47% 1,55% 1,39% 1,40%

Ativos fixos 2,17% 1,50% 1,69% 1,64% 1,98% 1,80% 2,21% 2,20% 2,70% 2,21% 2,18% 2,13% 2,44% 1,60%

Resultado primário 2,71% 3,55% 3,26% 3,53% 3,12% 2,95% 3,10% 2,44% 1,11% 2,10% 1,55% 1,01% -0,54% 1,21%

Resultado recorrente 2,06% 3,50% 3,18% 3,47% 2,95% 2,92% 2,75% 1,36% 1,03% 1,81% 1,37% 0,25% -0,97% 0,99%

Fonte: Elaboração dos autores, conforme dados da tabela C.1 do Apêndice.

O impulso contracionista de 2015 torna-se ainda mais evidente quando, além 
do ajustamento ao ciclo, expurgam-se as receitas não recorrentes do resultado 
fiscal para obter o resultado fiscal estrutural (ajustado ao ciclo e recorrente). Verifi-
ca-se, analisando apenas as despesas, em proporção do PIB tendencial, que tanto 
em 2003 quanto em 2015 houve uma significativa contração fiscal, operada princi-
palmente pela redução dos investimentos públicos (aproximadamente, 0,7-0,8 
pontos porcentuais do PIB), mas também pelos demais componentes do gasto.

2  O PIB tendencial foi estimado por filtro HP e as elasticidades foram adaptadas a partir das estimativas do Monitor Fiscal 
da Secretaria de Política Econômica (SPE, 2016), sendo variáveis para cada grupo de receita (média ponderada de 1,1 e 
zero para as despesas). Mais detalhes no Apêndice.
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Em termos estruturais, o resultado superavitário de 2015 (0,99% do PIB) 
assemelha-se ao resultado de 2010 (1,03% do PIB), mas com um nível de investi-
mento público significativamente inferior (1,1 ponto porcentual do PIB abaixo). 
Ou seja, existem claras evidências de que o investimento público foi secun-
darizado na fase expansionista entre 2011 e 2014 e fortemente sacrificado na 
contração de 2015.

Dessa forma, sumarizando as principais conclusões desse capítulo, verifi-
ca-se que:

1) Benefícios sociais (exclusive aposentadorias e pensões do RPPS) apresen-
tam expansão contínua em todo o período. E inclusive anterior a ele, se for 
observada a série mais longa de gastos federais, que retrocede a 1997.

2) Gastos com remunerações de empregados e benefícios do RPPS (servi-
dores públicos) apresentam uma fase inicial de queda seguida por outra 
de expansão suave a partir de 2006.

3)	 Investimentos	públicos	apresentam	um	crescimento	significativo	depois	
do	ajuste	fiscal	de	2003-2004,	atingindo	seu	ápice	em	2010,	quando	ini-
cia um processo de queda acentuada, principalmente em 2015, quando 
retorna ao patamar do início da década passada.

4)	 Subsídios	sofrem	dois	impulsos,	o	primeiro	na	crise	de	2009-2010	e	o	
segundo	 –	 ainda	mais	 significativo	 –	 em	 2011-2014,	 explicado	 tanto	
pela expansão dos empréstimos para e do BNDES quanto pelas demais 
modalidades de subvenção econômica.

5) Aumentos da carga tributária entre 2002 e 2005 foram revertidos pelos 
dois grandes choques permanentes que as receitas tributárias sofreram 
no	período	de	expansão	fiscal	–	o	primeiro	em	2008,	 com	a	extinção	
da CPMF, que foi compensado pelas condições cíclicas extremamente 
favoráveis,	o	segundo	no	período	2011-2014,	com	diversas	medidas	de	
desoneração tributária seletivas, entre as quais a desoneração da folha 
de pagamento das empresas foi a principal.

A hipótese que se formula, a partir dessas evidências e que serão complemen-
tadas pelo estudo dos multiplicadores no próximo capítulo, é de que a mudança 
no mix de política fiscal (sem descartar outros fatores, tão ou mais importantes) 
pode explicar boa parte do insucesso da política econômica em sustentar o cresci-
mento a partir de 2011.
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3 Multiplicadores fiscais: resenha 
da literatura empírica

A política fiscal tem sido objeto de estudos e controvérsias pelo menos desde 
a década de 1930, quando Keynes (1936) recomendou o aumento de gastos do 
governo como forma de impulsionar produção e emprego nos períodos recessivos 
e nas crises econômicas. A partir de então, houve a profusão de uma literatura 
empírica destinada a mensurar impactos das políticas fiscais discricionárias sobre 
a demanda agregada e um conceito que ficou enraizado na teoria macroeconômica 
como medida desses impactos é o de multiplicador fiscal. 

A despeito de existirem inúmeras variantes do conceito de multiplicador 
fiscal, a maior parte da pesquisa macroeconométrica com intuito de estimá-los 
faz uso de modelos de vetor autorregressivo (Vector autoregression – VAR)3,4 Essa 
abordagem é relativamente recente, sendo que os primeiros trabalhos datam do 
fim da década de 1990, e, segundo os propósitos deste estudo, pode ser agrupada 
em duas vertentes: modelos lineares e modelos não lineares.

A abordagem de modelos lineares VAR é a mais tradicional e remonta ao 
estudo seminal de Blanchard e Perotti (2002). Mais recentemente, vem se difun-
dindo o uso de modelos não lineares capazes de diferenciar os multiplicadores 
fiscais de acordo com o estado da economia, com destaque para o trabalho de 
Auerbach e Gorodinichenko (2012) que flexibiliza a abordagem de Blanchard 
e Perotti (2002) para permitir que os multiplicadores fiscais variem entre os 
períodos recessivos e expansivos. Ou seja, os modelos não lineares tentam superar 
uma das limitações da abordagem tradicional, que se baseia em multiplicadores 
fiscais médios ao longo do tempo. Na sequência, serão detalhados um pouco mais 
desses trabalhos e a incipiente literatura brasileira dedicada à estimação de multi-
plicadores fiscais, assim como serão apontados alguns obstáculos colocados pela 
escassez de dados fiscais que constrangem o avanço dessa literatura nacional. 

3  A formulação mais simples define o multiplicador fiscal como a mudança do produto (Y) causada por uma variação 
exógena do instrumento de política fiscal (G) durante um período t de tempo . Outros conceitos são o de 
multiplicador de impacto defasado, que admite que o efeito da política fiscal ocorra com uma defasagem d de períodos 

; o multiplicador de pico, que é o impacto máximo em determinado horizonte n de tempo ; e 
o multiplicador cumulativo, que capta melhor a persistência do choque e é definido como a mudança cumulativa do 
produto sobre a mudança cumulativa dos gastos no horizonte n de tempo .

4  Considerando-se apenas as técnicas macroecométricas de séries temporais. Foge do escopo desta monografia discorrer 
sobre outras metodologias como as estimações por técnicas microeconométricas ou por modelos teóricos keynesianos 
tradicionais de grande porte (IS-LM-AS) e modelos dinâmicos de equilíbrio geral estocástico (linearized dynamic 
stochastic general equilibrium - DSGE).
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3.1 Abordagem tradicional de modelos lineares VAR

O ponto de partida da abordagem tradicional SVAR é o estudo clássico de 
Blanchard e Perotti (2002), que caracteriza os efeitos dinâmicos de choques nos 
gastos e nas receitas públicas sobre a atividade econômica dos Estados Unidos no 
período do pós-guerra. O diferencial deste trabalho que estima um modelo VAR 
estrutural (SVAR) encontra-se no procedimento de identificação dos choques 
fiscais a partir dos supostos de que: i) a política discricionária não responde ao 
produto dentro do período de um trimestre; ii) as respostas de políticas não 
discricionárias ao produto são consistentes com estimativas auxiliares das elasti-
cidades das variáveis fiscais em relação à atividade econômica; iii) inovações nas 
variáveis fiscais não previstas pelo VAR constituem inovações da política fiscal não 
previstas; e iv) os multiplicadores não variam de acordo com o ciclo econômico.

A principal conclusão de Blanchard e Perotti (2002) aponta para o que se 
convencionou denominar de “efeitos tipicamente keynesianos da política fiscal”: 
os choques positivos de gastos têm um impacto positivo sobre produto, ao passo 
que os choques das receitas públicas causam o efeito contrário. Porém, na maioria 
dos resultados encontrados pelos autores, os multiplicadores são pequenos e 
comumente próximos da unidade. 

Desde então, a abordagem de modelos lineares VAR para estimar multi-
plicadores fiscais ampliou-se em diversas frentes com aplicações para diversos 
países, inclusão de novas variáveis e novos procedimentos alternativos de identi-
ficação dos choques fiscais (FATÁS; MIHOV, 2001; MONACELLI, PEROTTI; 
TRIGARI, 2010; GORDON; KRENN, 2010; UNAL, 2011; ILZETZKI et al., 2013; 
ILZETZKI, 2011; entre vários outros). Os resultados vêm apresentando uma 
amplitude significativa de estimativas, mas, mesmo que não sejam unânimes, 
mais comumente corroboram a hipótese de efeitos tipicamente keynesianos da 
política fiscal e encontram multiplicadores de gastos públicos nas economias 
avançadas que são baixos (entre 0,5 e 1). Quando esses gastos são decompostos, os 
multiplicadores dos investimentos públicos tendem a mostrar maior persistência 
e magnitude (superiores à unidade) que os multiplicadores do gasto corrente 
(inferiores à unidade).

No entanto, a literatura empírica nos países em desenvolvimento é mais 
escassa e os poucos estudos indicam multiplicadores fiscais inferiores aos das 
economias desenvolvidas. Por exemplo, Ilzetzki (2011) estima VARs para uma 
amostra de países e conclui que o multiplicador do consumo do governo nas 
economias de renda alta é da ordem de 0,8 no impacto inicial e supera a unidade 
no impacto cumulativo, enquanto nas economias em desenvolvimento esses 
impactos variam de 0,2 a 0,15. 
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A literatura aplicada ao Brasil também é incipiente e está constrangida pelas 
limitações das fontes de dados que serão discutidas na subseção 3.3. Ainda assim, 
destacam-se os trabalhos de Peres (2007) e Peres e Ellery (2009), que adaptam a 
abordagem de Blanchard e Perotti (2002) para estimar multiplicadores fiscais a partir 
de um esforço próprio de estimação de séries fiscais do governo central no período 
1994-2005. Esses autores concluem que a política fiscal brasileira possui efeitos 
próximos aos postulados em modelos keynesianos com multiplicadores de gastos 
ligeiramente positivos e das receitas ligeiramente negativos (impacto inicial de 0,3 
dos gastos e -0,2 nos impostos, ambos com baixa persistência). Porém, no Brasil as 
respostas do produto aos choques fiscais são de pequena magnitude e persistência 
quando comparados com os resultados que prevalecem nas economias desenvolvidas.

Uma conclusão adicional interessante de Peres (2007) é que os efeitos de 
choques nos investimentos públicos são mais persistentes e eficientes para gerar 
crescimento, após estimar um SVAR com desagregação dos gastos do governo 
central entre investimento e despesas correntes. Pires (2011) é outro trabalho na 
literatura brasileira que explora os efeitos dos choques fiscais sobre o produto por 
modelos VARs, com aproximações trimestrais das receitas e despesas do governo 
geral no período 1996-2011, e conclui que o multiplicador do consumo do governo 
é próximo da unidade e o do investimento público um pouco superior (1,26) e 
mais persistente. Matheson e Pereira (2016), por sua vez, com dados das despesas 
e receitas primárias do governo central, chegam ao resultado de que o multipli-
cador de impacto do gasto no Brasil chega ao pico de 0,5, que pode ser considerado 
elevado para uma economia emergente, mas ainda abaixo das economias avançadas.

Na direção contrária, os estudos de Cavalcanti e Silva (2010) e Mendonça 
et al. (2009) obtém resultados de multiplicadores fiscais próximos a zero. Caval-
canti e Silva (2010) conclui que no SVAR, quando se inclui uma variável para 
captar a dinâmica do endividamento público, a resposta do produto a choques 
dos gastos torna-se próxima de zero. Isso sugere que os efeitos dos choques fiscais 
estimados a partir de modelos que omitem a dívida pública estejam superesti-
mados. Mendonça et al. (2009), baseados no procedimento alternativo de identi-
ficação agnóstica de Mountford e Uhlig (2005), obtêm resultados “não keyne-
sianos”: choques positivos nos gastos correntes do governo podem conduzir, com 
maior probabilidade, a uma ligeira retração do produto real; e choques positivos 
na receita podem levar, no médio prazo, a uma resposta positiva do PIB.

Em suma, a literatura empírica de estimação de multiplicadores fiscais pela 
abordagem de modelos lineares VAR no Brasil é escassa e, em termos mais gerais, 
suas conclusões estão alinhadas com a literatura internacional. Uma avaliação 
desses estudos aponta para a existência de: i) efeitos tipicamente keynesianos, mas 
com multiplicadores fiscais mais reduzidos que nas economias avançadas (com 
algumas discordâncias); e ii) multiplicadores mais elevados dos investimentos em 
relação aos gastos correntes (com maior unanimidade).
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Esses multiplicadores fiscais são comumente tomados como referência no 
debate econômico e político, mesmo que pesquisas recentes tenham questionado 
o grau de confiança de tais estimativas obtidas pelos modelos VARs convencionais, 
apontando problemas em relação à maneira como incorporam as expectativas e 
nos procedimentos de identificação de choques fiscais.5

Para lidar com esses problemas, foram desenvolvidas abordagens alterna-
tivas de identificação, mais notavelmente a abordagem narrativa utilizada em 
trabalhos como Ramey (2009) e Romer e Romer (2010), cujas mudanças exógenas 
na política fiscal são observadas diretamente a partir de análises de documentos 
e discursos oficiais que permitem identificar o tamanho, tempo e motivação das 
ações fiscais tomadas ou anunciadas pelo governo. 

Mesmo que a abordagem narrativa ofereça um método de identificação 
potencialmente mais convincente, cabe advertir, como argumentam Auerbach e 
Gorodnichenko (2012), que também impõe severos constrangimentos porque é 
excessivamente demandante de informações nem sempre disponíveis ou confiáveis 
e na prática sua aplicação acaba limitada a uma classe muito específica de choques 
fiscais.6 Além disso, a abordagem narrativa tende a prover avaliações qualitativas 
dos efeitos da política fiscal enquanto as autoridades fiscais e o público em geral 
estão muito mais interessados em estimativas quantitativas de impactos passíveis 
de serem fornecidas pela abordagem mais convencional de VAR. 

Ramey (2009) e Romer e Romer (2010) são raras exceções que apresentam 
estimativas quantitativas dos multiplicadores fiscais pela abordagem narrativa. 
Romer e Romer (2010) estudam o impacto de mudanças exógenas na tributação 
sobre a atividade econômica na economia americana do pós-guerra e encontram 
efeitos fortemente significativos, robustos e muito maiores do que os obtidos pela 
abordagem tradicional. Os resultados reforçam a visão de que aumentos de impostos 
são altamente contracionistas. Já Ramey (2009) aplica essa abordagem para estimar 
multiplicadores fiscais para a economia americana e encontra multiplicadores 
também modestos entre 0,6 e 1,1. Portanto, a partir de modelos – seja usando 
técnicas de identificação convencionais ou a abordagem narrativa – a evidência 
aponta para magnitudes relativamente modestas de multiplicadores fiscais. 

5  Os principais questionamentos são se as inovações no VAR podem realmente ser interpretadas como mudanças não 
previstas na política fiscal e se essas mudanças nas variáveis fiscais de fato representam mudanças discricionárias (ou 
choques exógenos) na política fiscal. Sobretudo no caso da tributação em que mudanças não antecipadas podem surgir 
não em resposta a uma medida discricionária de política, mas sim resultado de outros fatores (exemplo: mudanças na 
relação entre receitas tributárias e ao nível de atividade). Como bem afirmam Mountford e Uhlig (2009), enquanto em 
política monetária não se discorda, em geral, de que os choques surgem em virtude de mudanças inesperadas da taxa de 
juros, essa definição é mais complexa do lado fiscal.

6  Normalmente restrita a alguns choques exógenos principalmente dos gastos militares e de mudanças tributárias não 
relacionadas com motivações de curto prazo como a recessão ou a necessidade de se equacionar desequilíbrios nas 
despesas públicas. 
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3.2 Abordagem de VAR por modelos não lineares

Uma vertente de estudos empíricos surgida mais recentemente vem adotando 
modelos não lineares capazes de diferenciar os multiplicadores fiscais durante as 
recessões e expansões econômicas. Com relação à técnica econométrica, esses 
estudos podem ser subdivididos em quatro grupos principais: i) modelos VAR 
de parâmetros variáveis no tempo com volatilidade estocástica (KIRCHNER; 
CIMADOMO; HAUPTMEIER, 2010); ii) VAR com limiar (threshold), (BAUM, 
POPLAWSKI-RIBEIRO; WEBER, 2012); (iii) regressões em painéis e técnicas VAR 
(CORSETTI; MEIER; MUELLER, 2012; ILZETZKI; MENDOZA; VGH, 2013; 
AUERBACH; GORODNICHENKO, 2011); (iv) VAR com mudança de regime 
(Markov switching/smooth transition) (AUERBACH; GORODNICHENKO, 2012; 
COS; MORAL-BENITO, 2013).

Warmedinger, Westphal e Cos (2015) argumentam que a maioria desses 
estudos encontra multiplicadores de gastos significantemente maiores em 
recessões quando comparados com os dos períodos de expansão econômica. 
Entretanto, existe uma grande variabilidade entre esses estudos com relação à 
diferença da resposta nos dois regimes. No presente trabalho, por sua vez, utili-
zar-se-á a metodologia do último grupo de estudos mencionado, de modo que a 
atenção será concentrada nos modelos VAR com mudança de regime, que serão 
detalhados a seguir.

O trabalho de Auerbach e Gorodnichenko (2012) parte da abordagem de 
Blanchard e Perotti (2002), mas flexibiliza o suposto de que os multiplicadores não 
variam conforme o ciclo econômico. Essa flexibilização é feita pelo emprego de 
um modelo não linear de VAR com transições suaves entre os estados (STVAR). 
Seus resultados para a economia norte-americana do pós-guerra indicam que 
os multiplicadores diferem consideravelmente de acordo com o estado do ciclo 
econômico e com o componente de gasto. As estimativas de multiplicadores dos 
gastos públicos nas recessões (entre 1 e 1,5) mostraram-se consideravelmente mais 
elevadas que nas expansões (de 0 a 0,5), ao passo que os resultados do modelo 
linear ficaram próximos da unidade. Quando é introduzida a decomposição dos 
gastos públicos, os multiplicadores dos investimentos mostraram-se muito mais 
fortes (chegando a exceder 2) que os do consumo (em torno de 0,5), e em ambos 
os casos são mais positivos na recessão que na expansão.

A aplicação dessa metodologia STVAR está difundindo-se rapidamente na 
literatura internacional, com algumas adaptações, assim como a grande maioria 
dos estudos vem corroborando sistematicamente a hipótese de que os multiplica-
dores fiscais são diferenciados de acordo com o ciclo econômico. O resultado mais 
comum é o de estimativas de multiplicadores elevadas e estatisticamente signifi-
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cantes nos períodos de recessão econômica, em paralelo com menores multipli-
cadores em tempos de expansões e em muitos casos negativos e não significantes 
[por exemplo, Auerbach e Gorodnichenko (2011) para um grupo de países da 
OCDE, Auerbach e Gorodnichenko (2014) no Japão, Monokroussos e Thomakos 
(2012) na Grécia, e Cos e Moral-Benito (2013) para a economia espanhola]. 

Em oposição, o avanço dessa literatura no Brasil está constrangido pela 
carência informacional, uma vez que um ajuste apropriado de modelos não lineares 
é ainda mais exigente em termos de dados. Não por acaso, somente foi possível 
encontrar dois estudos que adotam modelos VAR de mudança de regime (Markok 
Switching) para estimar multiplicadores fiscais com dados trimestrais entre 1996 e 
2012 (PIRES, 2014; CASTELO-BRANCO; LIMA; e PAULA, 2015). As principais 
conclusões de Pires (2014) são que os multiplicadores fiscais não possuem compor-
tamento idêntico nos regimes de diferentes estados da economia e que a volatilidade 
é mais importante que a média de crescimento na determinação desses regimes. 
Esse estudo não consegue calcular multiplicadores fiscais para o regime de alta 
volatilidade, mas obtém resultados significativos em períodos de baixa volatilidade, 
encontrando multiplicadores dos investimentos públicos situados entre 1,4 e 1,7 e 
multiplicadores do consumo do governo não significativos. 

Semelhantemente, Castelo-Branco, Lima e Paula (2015) concluem que 
choques nos investimentos públicos resultam em maior resposta do PIB que os 
choques do consumo do governo. Contudo, seus resultados não sugerem maiores 
multiplicadores fiscais em regimes com maior variância, contrariamente ao 
resultado mais comum encontrado na literatura internacional. Resumindo, os dois 
únicos trabalhos que estimam modelos não lineares convergem ao concluir que 
os multiplicadores fiscais dos investimentos tendem a ser maiores que dos gastos 
correntes, a exemplo dos demais trabalhos que utilizam modelos lineares VARs, e 
são inconclusivos em relação aos efeitos sobre o ciclo econômico. Indicando que 
há um longo percurso a ser percorrido em termos de análises de multiplicadores 
fiscais no país.

3.3 Limitações de dados e a escassez da literatura empírica brasileira

A literatura empírica sobre multiplicadores fiscais no Brasil ainda é muito 
escassa e talvez o principal obstáculo para seu avanço seja a carência de estatísticas 
fiscais com séries suficientemente longas, periodicidade adequada (trimestral, 
mensal etc.) e cobertura das três esferas de governo. As estatísticas do Sistema 
de Contas Nacionais Trimestrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) estão disponíveis somente a partir de 1995 e a única informação de setor 
público presente nas contas trimestrais é o consumo do governo.
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Um importante avanço no arcabouço estatístico do país deu-se com a 
recente divulgação pela STN das estatísticas fiscais trimestrais, com informações 
a partir de 2010, que contêm o detalhamento das receitas e despesas do governo 
geral.7 Não obstante, há inúmeros problemas de contabilidade criativa nos dados 
(conforme tratados no capítulo anterior), e o período de cobertura dessas estatís-
ticas fiscais é muito curto (atualmente 25 trimestres) e impõe uma dificuldade 
prática para exercícios de estimação econométrica.

Diante desse quadro, não há dúvida de que a carência de estatísticas fiscais 
contribui para a escassez de pesquisas nessa área.8 A primeira alternativa para 
superar as limitações dos dados é empreendendo esforços próprios de estimação 
de estatísticas fiscais, caminho que será seguido neste estudo. Os trabalhos de Peres 
(2007) e Peres e Ellery Junior (2009) destacam-se nesse quesito ao construírem 
séries trimestrais desagregadas para receitas e despesas do governo central nos 
anos de 1994 a 2005, as quais servem de insumo para a estimação dos multiplica-
dores fiscais no SVAR. 

Porém, a maior limitação dessa análise é que não capta a dinâmica das 
variáveis fiscais nos governos subnacionais. Aspecto que é particularmente 
relevante em arcabouços fiscais descentralizados como o brasileiro, em que, com 
exceção dos benefícios sociais que estão quase integralmente a cargo do governo 
federal, as esferas de governo estadual e municipal são responsáveis por cerca de 
três quartos das demais despesas primárias. Essa mesma limitação é verificada em 
Matheson e Pereira (2016), que utilizam informações trimestrais das receitas e 
despesas primárias do Resultado Fiscal do Governo Central divulgadas pela STN, 
e que, conforme mencionado anteriormente, apresenta diversos problemas.

Uma segunda alternativa é recorrer a fontes complementares com aproxi-
mações de séries fiscais trimestrais do governo geral. Este é o procedimento adotado 
por Mendonça et al. (2009), Cavalcanti e Silva (2010), Pires (2011, 2014) e Caste-
lo-Branco, Lima e Paula (2015), que, em comum, utilizam séries trimestrais com 
informações a partir da segunda metade da década de 1990 e que são provenientes 
de múltiplas fontes como STN, Banco Central (Bacen) e estudos do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Mendonça et al. (2009) combinam gastos do 
Resultado Fiscal do Governo Central da STN com a Carga tributária bruta (CTB) 
do Ipea. Cavalcanti e Silva (2010) obtêm uma aproximação das despesas primárias 
pela diferença entre o Resultado Primário do Setor Público do Bacen e a CTB do 

7  As estatísticas são elaboradas de acordo com a metodologia definida pelo Manual de estatísticas de Finanças Públicas do 
Fundo Monetário Internacional (FMI, 2014) e estão harmonizadas aos conceitos das contas nacionais. Disponíveis em: 
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/estatisticas-de-financas-publicas>

8  Aqui o contraste com estudos econométricos aplicados à economia norte-americana é enorme. Blanchard e Perotti 
(2002) e Auerbach e Gorodnichenko (2012), por exemplo, utilizam séries trimestrais do sistema de contas nacionais no 
período do pós-guerra, com informações de mais de cinco décadas (ou seja, mais de duas centenas de observações), e 
existem até mesmo estudos como Gordon e Krenn (2010) que retrocedem essas séries trimestrais para 1919.
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Ipea. Pires (2011, 2014) e Castelo-Branco, Lima e Paula (2015) combinam as séries 
de consumo do governo, disponíveis no Sistema de Contas Nacionais Trimestrais 
do IBGE, com séries do Ipea para a Carga Tributária Líquida (CTL) e os investi-
mentos públicos. 

Esta alternativa para contornar a carência de dados tampouco está imune 
a críticas. Em primeiro lugar, a combinação de estatísticas estimadas a partir de 
diversos conceitos e diversas metodologias (e não sob um arcabouço estatístico 
integral e harmonizado) pode gerar ruídos nas séries. Um segundo problema 
compartilhado por este conjunto de estudos econométricos é o pequeno tamanho 
da amostra (isto é, séries trimestrais disponíveis no máximo a partir de meados da 
década de 1990), o que pode tornar as estimativas pouco robustas.

Como advertem Cavalcanti e Silva (2010, p. 397):

Tendo em vista que a análise baseia-se em dados trimestrais, a amostra utilizada 
acaba sendo muito curta (56 observações ao todo). A fim de aumentar a amostra, 
seria possível considerar alguma proxy mensal para o PIB [...] mas, dado que as 
séries de finanças públicas para o setor público consolidado estão disponíveis 
apenas em base trimestral, essa alternativa não é viável, não havendo muito o que 
fazer a esse respeito, além de interpretar os resultados com a devida cautela.

Esta é uma das principais lacunas que se pretende preencher neste trabalho 
que, tal como Peres (2007), empreende um esforço próprio de estimação de séries 
fiscais. Mais precisamente, o trabalho apresenta séries mensais com o detalha-
mento do resultado “acima da linha” do governo geral que são inéditas e servirão 
de insumo no exercício de estimação dos multiplicadores fiscais da próxima seção. 
Com isso, pretende-se contribuir não somente com o avanço da pesquisa aplicada 
às finanças públicas no país, como também com análises descritivas que hoje se 
encontram constrangidas pela carência de dados.9

Os procedimentos de estimação das séries fiscais estão detalhados no apêndice 
e tomam como referência as estatísticas fiscais de governo geral da STN, atualmente 
disponíveis em frequência trimestral a partir de 2010, com o propósito de ampliar 
tanto a periodicidade de trimestral para mensal quanto a cobertura para o período 
passado. Cabe aqui, entretanto, apontar algumas vantagens e limitações dessas séries 
fiscais. Entre as vantagens, destacam-se: i) frequência mensal (e não trimestral); ii) 
cobertura das três esferas que compõe o governo geral (e não somente o governo 

9  Por exemplo, Giambiagi (2008, p. 559-560) explicita a limitação dos dados fiscais: “No que se refere às contas de estados 
e municípios, não se pode apresentar evidências acerca da evolução desagregada dos indicadores de receita e despesa 
como foi feito para o governo central, por inexistirem dados compilados dessa forma acima da linha para os governos 
subnacionais. Os indicadores parciais desse tipo que existem, apresentados no site do Tesouro Nacional, não têm séries 
muito antigas, sofrem do problema do aumento da cobertura com o passar dos anos e são disponibilizados com grande 
defasagem. O que se pode comentar é o que ocorreu com o resultado fiscal abaixo da linha apurado pelo Banco Central 
(...), e com alguns indicadores específicos de receita.”
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central); iii) classificação econômica (e não institucional) dos componentes das 
receitas e despesas harmonizada com o sistema de estatísticas fiscais do FMI (2014) 
e com as contas nacionais; iv) estimação por um arcabouço integral, que torna as 
séries mais uniformes entre si e permite avaliar sua consistência com as estatís-
ticas de variação do endividamento público; v) esforço adicional de “limpeza” para 
corrigir distorções que afetaram as séries do governo central nos últimos anos como 
a contabilização de receitas não recorrentes e passivos com bancos públicos (ver o 
apêndice para mais detalhes).

No entanto, o fato de referir-se a séries mensais de um período relativa-
mente curto também impõem limitações. Uma das peças centrais da metodologia 
deste trabalho de estimação são os relatórios orçamentários bimestrais regula-
mentados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), 
cujas informações tornaram-se mais consistentes a partir de 2002. Até onde se tem 
conhecimento, esses relatórios são a única fonte disponível de dados fiscais que 
alcança uma cobertura mais ampla de estados e municípios. Isso impôs a neces-
sidade de restringir as séries fiscais para o período de janeiro de 2002 a abril de 
2016, totalizando 172 observações.10 Sem dúvida, este período de análise é curto 
para exercícios econométricos e sua periodicidade mensal introduz mais ruídos 
nas séries, de modo que os resultados das estimações devem ser interpretados 
com cautela.

4 Estimação de multiplicadores fiscais: 
fontes de dados e metodologia econométrica

Este trabalho contém três aspectos diferenciais em relação aos esforços de 
estimação de multiplicadores fiscais já realizados na literatura brasileira. Primei-
ramente, faz-se uso de séries mensais inéditas com o detalhamento do resultado 
“acima da linha” do governo geral. As séries cobrem o período de janeiro de 2002 
a abril de 2016 e foram convertidas para bilhões de reais de julho de 2016 pelo 
IPCA, transformadas para valores em logaritmo e dessazonalizadas via ARIMA 
x-13. Os mesmos procedimentos de conversão para valores reais e extração do 

10  Vale destacar que a maioria dos trabalhos empíricos supracitados utiliza estatísticas trimestrais de pesquisas do Ipea 
com informações a partir de 1995 (em torno de 60 observações) e citam como referência metodológica Santos (2008) 
para a carga tributária e Santos et al. (2011) para os investimentos públicos. O primeiro desses trabalhos recorre às séries 
dos principais tributos estaduais do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e hipóteses de sazonalidade 
para obter séries trimestrais para restante da arrecadação tributária de estados e munícios. Santos et al. (2011) refere-se 
explicitamente à estimação dos investimentos públicos no período 2002-2010 e não há qualquer menção sobre como 
foram obtidas estimativas no período 1995-2001.
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componente sazonal foram adotados com o indicador mensal do PIB do Bacen.11 
As séries fiscais e do PIB estão dispostas na Figura 1. 

Outro ineditismo do trabalho é por apresentar um maior grau de detalha-
mento dos multiplicadores de gastos públicos com o intuito de prover uma 
avaliação mais qualificada do efeito da composição da política fiscal no país. 
Optou-se por estimar multiplicadores diferenciados para os cinco componentes 
dos gastos públicos dispostos na Figura 1: i) pessoal, que compreende a soma 
da remuneração dos empregados com os benefícios previdenciários do funciona-
lismo; ii) benefícios sociais, que é a soma dos benefícios de assistência social e 
previdenciários (exclusive de servidores); iii) aquisições de ativos fixos ou inves-
timentos públicos; iv) subsídios (incluindo os para-fiscais do BNDES); e v) outras 
despesas, que é a soma dos bens e serviços adquiridos pelo governo geral (ou 
consumo intermediário no jargão das contas nacionais) com o resíduo das demais 
despesas.Figura 1. Séries mensais do PIB e dos componentes do resultado 
“acima da linha” do governo geral.

Figura 1 – séries mensais do Pib e dos comPonentes do 
resultado “acima da linha” do governo geral

Fonte: Elaboração dos autores, a partir dos procedimentos descritos no apêndice.

11  Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries> 
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Figura 1 – séries mensais do Pib e dos comPonentes do 
resultado “acima da linha” do governo geral (continuação)

Fonte: Elaboração dos autores, a partir dos procedimentos descritos no apêndice.

Um terceiro diferencial deste trabalho em relação aos demais trabalhos 
da literatura é utilizar a abordagem de Auerbach e Gorodnichenko (2012), com 
algumas adaptações para os dados brasileiros, para obter multiplicadores fiscais 
que diferenciam os estados do ciclo econômico. Esses autores apresentam um 
modelo não linear VAR com mudança de regime em que as transições entre os 
estados são suaves (smooth transition), o qual denominaram STVAR, cuja especi-
ficação econométrica segue o sistema de equações

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



Tema I – Política Fiscal – Rodrigo Octávio Orair, Sérgio Wulff Gobetti e Fernando de Faria Siqueira

Finanças Públicas – XXI Prêmio Tesouro Nacional – 2016108

na qual  é um vetor de variáveis com as séries dos gastos públicos, 
receitas públicas e PIB.12 ,13

A variável zt na equação (4) é um índice que captura a transição entre as 
fases do ciclo econômico, assumindo valores positivos nos períodos de expansão 
e negativos nas recessões. Essa variável é normalizada para ter variância unitária 
de modo que γ seja invariante com a escala e por construção adota-se γ > 0. Assim, 
a equação (4) define que os períodos de recessão (suficientemente) forte são 
aqueles em que F(z) está próximo da unidade (F(z) ≈ 1) com o comportamento do 
sistema sendo descrito por ∏R e ΩR. O raciocínio análogo vale para uma expansão 
(suficientemente) forte (1 – F(z) ≈ 1) quando ∏E e ΩE descrevem o comportamento 
do sistema. No limite, pode-se interpretar  F(z) de maneira simplificada como a 
probabilidade de estar-se em uma recessão.

Uma das maiores vantagens dessa metodologia de transição suave em 
relação às abordagens que estimam cada regime em separado (isto é, abordagens 
com respostas binárias para recessão e expansão) é que nestas últimas pode haver 
um número excessivamente reduzido de informações em um regime particular, 
sobretudo nos regimes recessivos que são menos frequentes, e isto pode tornar as 
estimativas imprecisas e instáveis. O STVAR utiliza mais informações ao explorar 
a variação no grau (ou “probabilidade”) em que se encontra em um regime parti-
cular, de modo que estimação e inferência para cada regime são fundamentadas 
em um conjunto maior de observações. Essa propriedade é particularmente útil 
para o caso brasileiro com reduzido número de observações disponíveis.

No entanto, talvez a maior fragilidade do STVAR é que seus resultados 
podem ser muito sensíveis à especificação da variável zt. Não há uma prescrição 
teórica exata sobre como deve ser essa variável e sua escolha não é trivial. 
Auerbach e Gorodnichenko (2012) utilizam médias móveis das taxas de cresci-
mento do produto para calcular a variável zt sob a justificativa pragmática de sua 
simplicidade, que evita adentrar inúmeras controvérsias sobre os filtros usuais de 
extração de componentes cíclicos. Em seguida, os autores calibram o parâmetro  
γ para que a quantidade de períodos recessivos da variável F(zt) coincida com a 
datação de ciclos americanos do National Bureau of Economic Research (NBER). 

12  Este ordenamento das variáveis em Xt  implica que choques nas receitas e no produto não possuem efeitos contemporâneos 
sobre o gasto e que choques das receitas afetam o produto contemporaneamente, não valendo o argumento recíproco. 
Como usual na literatura, os argumentos básicos para identificação são os de que a arrecadação responde com certa 
defasagem ao PIB e que o processo orçamentário é mais lento porque leva mais de um período para que as autoridades 
políticas e fiscais internalizem determinado choque do produto e respondam via política fiscal.

13  Note-se que a especificação pode ser flexibilizada para conter mais variáveis no vetor  Xt . O próprio trabalho de Auerbach 
e Gorodnichenko (2012) estima um STVAR com quatro variáveis ao decompor os gastos entre consumo do governo e 
investimentos. Nesta monografia, optou-se por manter a especificação mais básica, porque se deseja trabalhar com cinco 
componentes das despesas e a estimação de um STVAR com sete variáveis esbarra na limitação do tamanho da amostra 
e levanta questões de identificação não triviais.
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A opção deste trabalho foi por seguir um procedimento semelhante. Para 
calcular a variável zt tomou-se a média móvel da taxa de crescimento do PIB no 
período de seis meses14, admitindo-se implicitamente que a recessão pode ser 
definida como uma contração geral na atividade econômica por dois trimestres. 
Essa variável foi normalizada e em seguida transformada, segundo a equação 4, 
para obter a variável F(zt), que, de maneira simplificada, pode ser interpretada 
como a probabilidade de se estar em uma recessão. 

De acordo com o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (Codace) 
do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), 
que tem como finalidade estabelecer cronologias de referência para os ciclos 
econômicos brasileiros, a economia brasileira esteve em recessão em aproxima-
damente 22,7% do período de janeiro de 2002 a abril de 2016. No modelo deste 
trabalho, foi definido que a economia está em recessão se F(zt) > 0,8. Para que a 
variável de transição esteja condizente com a datação do Codace, a calibragem 
do parâmetro γ foi realizada respeitando o critério: P(F(zt) > 0,8) = 0,2. 

A Figura 2 permite comparar essa datação do Codace com a evolução 
da variável F(zt) e mostra uma aderência bastante razoável: com exceção dos 
primeiros meses da crise de 2008, há uma coincidência entre os períodos também 
identificados como recessão pelo comitê do Ibre/FGV. Na próxima seção serão 
apresentados os resultados desse experimento econométrico de estimação de 
STVARs contendo o PIB, as receitas e cada um dos componentes do gasto.15

Figura 2 – recessões segundo a datação do codace e variável F(z) 
Obs.:	As	áreas	sombreadas	mostram	as	recessões	definidas	pela	Codace,	enquanto	a	linha	negra	demonstra	a	dinâmica	de	F(z).
Fonte: Elaboração dos autores.

14  Considera-se a taxa real de crescimento do trimestre em relação ao trimestre do ano anterior. 
15  Definiram-se as defasagens em cada um desses modelos com base nos usuais critérios de informação (AIC, BIC, HQ e 

FPE) em uma pré-especificação de modelo linear VAR. Ver Auerbach e Gorodnichenko (2012) para mais detalhes sobre 
os procedimentos de estimação e construção das funções de impulso-resposta.
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5 Estimação de multiplicadores 
fiscais: análise dos resultados

Esta seção discute os resultados dos modelos lineares VAR e dos modelos 
não lineares STVAR ajustados para cada uma das diferentes séries das despesas 
públicas. Mais precisamente, são ajustados modelos para as seguintes definições 
das despesas: i) Benefícios Sociais; ii) Ativos Fixos (investimentos); iii) Subsídios; 
iv) Pessoal; v) Outras Despesas; e vi) Despesas Totais, que é o agregado de todos 
os componentes. As Figuras 3 a 8 reportam as funções de impulso-resposta para 
um choque de um real em cada uma destas despesas. As figuras ditam o compor-
tamento das variáveis durante um período de 48 meses após o choque. A primeira 
coluna em cada uma dessas figuras inclui o intervalo de confiança de 90% da 
resposta do modelo linear (região sombreada), ao passo que a segunda e a terceira, 
dos modelos recessivo e expansivo, respectivamente.

Figura 3 – Funções de imPulso-resPosta de choque nos 
beneFícios sociais no modelo linear, recessões e exPansões

Obs.:	As	figuras	mostram	as	 funções	de	 impulso-resposta	a	um	aumento	de	um	real	na	variável	de	 interesse.	A	região	
sombreada	é	o	intervalo	de	confiança	de	90%.
Fonte: Elaboração dos autores.
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Figura 4 – Funções de imPulso-resPosta de choque nos ativos 
Fixos no  modelo linear, recessões e exPansões

Obs.:	As	figuras	mostram	as	 funções	de	 impulso-resposta	a	um	aumento	de	um	real	na	variável	de	 interesse.	A	região	
sombreada	é	o	intervalo	de	confiança	de	90%.
Elaboração dos autores.

Figura 5 – Funções de imPulso-resPosta de choque nos subsídios 
no modelo linear, recessões e exPansões

Obs.:	As	figuras	mostram	as	 funções	de	 impulso-resposta	a	um	aumento	de	um	real	na	variável	de	 interesse.	A	região	
sombreada	é	o	intervalo	de	confiança	de	90%.
Elaboração dos autores.
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Figura 6 – Funções de imPulso-resPosta de choque nos gastos 
de Pessoal no modelo linear, recessões e exPansões

Obs.:	As	figuras	mostram	as	funções	de	impulso-resposta	a	um	aumento	um	real	na	variável	de	interesse.	A	região	som-
breada	é	o	intervalo	de	confiança	de	90%.
Elaboração dos autores.

Figura 7 – Funções de imPulso-resPosta de choque nas demais 
desPesas no modelo linear, recessões e exPansões

Obs.:	As	figuras	mostram	as	 funções	de	 impulso-resposta	a	um	aumento	de	um	real	na	variável	de	 interesse.	A	região	
sombreada	é	o	intervalo	de	confiança	de	90%.
Elaboração dos autores.
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Figura 8 – Funções de imPulso-resPosta de choque nas desPesas 
totais no modelo linear, recessões e exPansões

Obs.:	As	figuras	mostram	as	 funções	de	 impulso-resposta	a	um	aumento	de	um	real	na	variável	de	 interesse.	A	região	
sombreada	é	o	intervalo	de	confiança	de	90%.
Elaboração dos autores.

Sob uma perspectiva geral, os resultados corroboram as evidências encon-
tradas na literatura internacional de que os multiplicadores fiscais diferem significa-
tivamente de acordo com os regimes recessivo ou expansivo. A análise destes resul-
tados também é compatível com a hipótese deste trabalho de que os impactos sobre 
o produto dos diversos componentes das despesas são qualitativamente distintos.

As respostas do produto a choques das despesas de benefícios sociais, 
aquisição de ativos fixos (investimentos) e pessoal apresentam dinâmicas muito 
similares nos Gráficos 3, 4 e 6. No regime recessivo, essas respostas possuem um 
formato hump-shapped, mostram persistência por quase todo o período de análise, 
sendo inclusive superiores à unidade até o período de aproximadamente 10 meses. 
Porém, possuem níveis distintos: a resposta do produto aos choques das despesas 
com a aquisição de ativos fixos e benefícios sociais são mais elevadas (superam 1,5 
no período de maior impacto entre 3 e 7 meses) em relação às despesas com pessoal 
(que assume valores entre 1,2 e 1,33 nos meses de maior impacto). O contraste 
com o regime expansivo nesses três casos fica evidente: os efeitos dos impulsos 
das despesas mostraram-se não significantes nos três modelos (benefícios sociais, 
ativos fixos e pessoal).
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Na verdade, as principais diferenças nas dinâmicas das respostas do produto 
em relação aos choques de despesas não se encontram tanto nos regimes expan-
sivos, mas sim nos regimes recessivos. As respostas do produto aos choques de 
subsídios e demais despesas (Figuras 5 e 7) em expansões (suficientemente) fortes 
apresentaram rápida convergência para valores próximos de zero em um período 
de sete meses, o que indica baixa persistência dos choques e uma dinâmica não 
tão distinta daquela verificada entre os outros três componentes das despesas. 
O contrário do que ocorre nas recessões (suficientemente) fortes, quando as 
respostas do produto aos choques de subsídios e demais despesas são sempre não 
significativas e muito diferentes do que ocorre com os outros componentes.

Em outras palavras, os resultados indicam que existem diferenças substan-
ciais das respostas do produto de acordo com o estado do ciclo econômico, mas 
que estas diferenças estão circunscritas aos choques de componentes especí-
ficos das despesas. Nas recessões (suficientemente) fortes, as respostas assumem 
valores elevados (superiores à unidade) e são mais persistentes para choques nas 
despesas com aquisições de ativos fixos, benefícios social e pessoal, enquanto nas 
expansões (suficientemente) fortes os choques dessas mesmas despesas não são 
significativos. No entanto, a dinâmica das respostas do produto aos choques dos 
subsídios e das demais despesas mostrou-se não significativas ou apresentaram 
apenas choques iniciais com baixa persistência, tanto no regime recessivo quanto 
no regime expansivo, o que é um indicativo de um impacto nulo (ou no máximo 
pouco persistente) sobre o produto e que independe do estado do ciclo econômico.

Com intuito de avançar nessa análise, a primeira coluna da Tabela 4 traz o 
impacto máximo sobre o produto de cada um dos componentes das despesas (e 
seus respectivos erros-padrão na segunda coluna), o qual é amplamente adotado 
por Blanchard e Perotti (2002) como medida de multiplicador fiscal. A terceira 
coluna, por sua vez, reporta a razão entre a resposta do produto (diante do choque 
da despesa) e a resposta da despesa (diante do choque da própria despesa), a qual 
é utilizada por Woodford (2011), uma vez que se argumenta que o tamanho do 
multiplicador fiscal depende da persistência dos choques fiscais. 

Pela Tabela 4, pode-se verificar que, com exceção dos resultados dos modelos 
dos subsídios e demais despesas, os multiplicadores fiscais no regime recessivo são 
elevados e consideravelmente superiores aos do regime expansivo, que assumem 
valores não significativamente distintos de zero ou até mesmo negativos. Por 
exemplo, nas recessões (suficientemente) fortes o multiplicador de impacto 
máximo nos modelos das despesas com aquisição de ativos fixos, benefícios social 
e pessoal assumem valores da ordem de 1,68, 1,51 e 1,33, respectivamente – muito 
superiores aos valores de 0,16, 0,15 e 0,0 verificados nas expansões (suficiente-
mente) fortes. 
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No caso dos regimes expansivos dos subsídios e demais despesas, há que se 
advertir que o cálculo dos multiplicadores está distorcido por choques atípicos e 
de baixa persistência nos períodos iniciais (ver Figuras 5 e 7). De todo modo, o 
que mais chama atenção é que estes dois componentes das despesas apresentaram 
os menores valores de multiplicadores em recessões (suficientemente) fortes.

Outro aspecto a ser destacado nesses resultados é que os multiplicadores 
da despesa total parecem captar a composição dos multiplicadores diferenciados 
pelas categorias de despesas. Os multiplicadores das despesas totais nos períodos 
(fortemente) recessivos foram estimados em 0,54 no impacto, possivelmente 
refletindo a composição entre despesas com maiores multiplicadores (benefícios 
sociais, ativos fixos e pessoal) com outras de menor impacto (subsídios e demais 
despesas). Esses valores são muito mais elevados que nos períodos (suficiente-
mente) expansivos, quando os multiplicadores da despesa total alcançaram 0,18 
no impacto máximo. 

Cabe, então, esclarecer que tais valores dos multiplicadores oriundos do 
modelo não linear devem ser interpretados como valores extremos. As diferenças 
de multiplicadores possivelmente são superestimadas em razão da pressuposição 
de que os regimes não mudam e pelo fato de considerar como referência uma 
configuração com expansões e recessões fortes. Logo, não se deve enfatizar muito 
o valor pontual em si, mas sim a direção das funções de impulso-resposta. Em 
geral, a economia encontra-se transitando entre regimes expansivos e recessivos 
e o mais razoável é admitir que, ao longo do tempo, os multiplicadores fiscais 
assumam valores intermediários aos extremos. Algo que é consistente com o 
fato de que o multiplicador das despesas totais no modelo linear alcançou valor 
máximo de 0,35 e que converge para zero ao longo de quatro anos.

tabela 4 – multiPlicadores Fiscais

Estimativa pontual Erro padrão Estimativa pontual Erro padrão

Benefícios sociais  

Linear 0.8416 0.2372 8.6768 0.1042

Expansão 0.1536 0.1684 -0.0422 0.0206

Recessão 1.5065 0.3151 8.033 0.091

Ativos fixos  

Linear 1.0414 0.3079 4.3802 0.1168

Expansão 0.1623 0.4105 -0.2924 0.0542

Recessão 1.6806 0.3417 6.8427 0.1067
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Estimativa pontual Erro padrão Estimativa pontual Erro padrão

Subsídios  

Linear 1.5013 0.5044 5.9617 0.2327

Expansão 4.7338 1.3772 3.0042 0.2806

Recessão 0.5972 0.5594 -9.1975 0.8582

Gastos de pessoal  

Linear 0.6055 0.1433 3.811 0.0663

Expansão 0 0.0663 -0.5966 0.0202

Recessão 1.3265 0.2608 5.1206 0.0943

Demais despesas  

Linear 0.2476 0.12 2.4205 0.0427

Expansão 1.389 0.242 3.846 0.0181

Recessão 0.2637 0.1203 1.8837 0.0352

Despesa total  

Linear 0.3501 0.0796 1.7832 0.0268

Expansão 0.1779 0.0762 0.1545 0.0071

Recessão 0.5435 0.1293 2.2307 0.0363

Obs.: A tabela apresenta multiplicadores para um aumento em um real em gastos do governo.
Fonte: Elaboração dos autores.

Por fim, cabe apenas tecer breves considerações em relação à resposta das 
receitas tributárias aos choques das despesas. Estas também mostraram distinções 
qualitativas de acordo com o estado do ciclo econômico e dos componentes das 
despesas. Foi exclusivamente nos regimes recessivos dos modelos não lineares das 
despesas com aquisições de ativos fixos, benefícios social e pessoal -- justamente 
aqueles em que os impulsos sobre o produto são mais elevados e persistentes -- 
que a trajetória das receitas respondeu de maneira ligeiramente positiva e persis-
tente ao longo do tempo. Enquanto, nos regimes expansivos de todos os compo-
nentes das despesas e também nos regimes recessivos dos subsídios e demais 
despesas, elas são normalmente não significativas e até mesmo negativas (salvo 
alguns choques positivos iniciais de baixa persistência). Pode-se concluir, que as 
receitas respondem positivamente e de maneira mais persistente ao choque de 
componentes específicos no regime recessivo do modelo não linear, mas não em 
todos os componentes e nem no regime expansivo. A hipótese mais plausível aqui 
é que o efeito sobre as receitas responde indiretamente à maior resposta do PIB 
nestes componentes específicos do regime recessivo. 
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Por um lado, esses resultados dão subsídios ao uso da política fiscal anticí-
clica, no sentido de que pode ser um instrumento de estímulo ao crescimento 
durante períodos recessivos. Desde que esta seja orientada para aqueles compo-
nentes com maiores impactos, a exemplo dos investimentos públicos, e não para 
aqueles cujos impactos não se mostraram significativos, como os subsídios. Ao 
mesmo tempo em que sugere cautela, uma vez que o mesmo instrumento não é 
eficiente em períodos expansivos. 

Por outro lado, os mesmos resultados parecem indicar que a mudança 
na composição da política fiscal, mediante a retração da taxa de investimentos 
públicos com o espaço fiscal sendo ocupado pelos subsídios, em conjunturas de 
desaceleração econômica como no período 2011-2014 ou em forte recessão como 
em 2015, quando os multiplicadores dos investimentos assumem seus valores mais 
elevados e os dos subsídios seguem não significantes, tem repercussões negativas e 
contribui para a deterioração do cenário econômico.

6 Considerações finais

Os resultados das análises descritiva e econométrica realizadas neste 
trabalho dão suporte empírico à hipótese de que tanto a composição do gasto 
público quanto a graduação da política fiscal de acordo com a posição do ciclo 
econômico são relevantes para a dinâmica do produto no Brasil. As evidências 
sumarizadas a seguir são consistentes com estudos recentes realizados com a 
mesma metodologia para a economia americana e espanhola [AUERBACH; 
GORODNICHENKO (2012); COS; MORAL-BENITO (2013)].

As estimativas das funções de impulso-resposta por STVAR indicam que 
existem diferenças substanciais das respostas do produto de acordo com o estado 
do ciclo econômico, mas que estas diferenças estão circunscritas aos choques de 
componentes específicos das despesas. Os multiplicadores associados aos inves-
timentos, benefícios sociais e despesas de pessoal são significativos e expressi-
vamente maiores que a unidade (respectivamente 1,68, 1,51 e 1,33) durante as 
recessões suficientemente fortes, enquanto os dos subsídios e das demais despesas 
não o são. Entretanto, nas expansões todos os multiplicadores são próximos de 
zero ou pouco persistentes.

Cabe esclarecer que os valores dos multiplicadores oriundos do modelo não 
linear devem ser interpretados como valores extremos estimados para expansões 
e recessões fortes. Logo, não se deve enfatizar muito o valor pontual em si, mas 
sim a direção das funções de impulso-resposta. Em geral, a economia encontra-se 
transitando entre regimes expansivos e recessivos, e o mais razoável é admitir que, 
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ao longo do tempo, os multiplicadores dos gastos públicos assumam valores inter-
mediários aos extremos. Da mesma forma, os multiplicadores da despesa total são 
médias que escondem diferenças substanciais entre os diferentes tipos de gasto.

Os resultados corresponderam em geral ao esperado segundo a literatura 
empírica internacional, sobretudo para os investimentos, mas surpreenderam em 
relação ao patamar do multiplicador das despesas de pessoal, acima da unidade e 
um pouco inferior ao dos benefícios sociais. Como hipótese, atribui-se isso ao fato 
de que a despesa de pessoal tenha crescido principalmente na esfera municipal, 
em que os salários são mais baixos, e de que o agregado de remuneração de empre-
gados inclui valores substantivos de bolsas de estudo, alfabetização e pesquisa 
pagos pelo governo federal (conforme define o padrão de estatísticas do FMI).

 A evidência, no entanto, de que o multiplicador dos subsídios e de 
outros gastos é insignificante ou pouco persistente, qualquer que seja a situação 
econômica, reforça a ideia sugerida pela análise descritiva de que a mudança 
no mix da política fiscal entre o período 2008-2010 e 2011-2014, caracterizada 
pela redução dos investimentos e da expansão dos subsídios, tenha sido uma má 
escolha e ajude a explicar a baixa resposta da economia aos estímulos concedidos 
pelo governo.

Entretanto, não se pode desconsiderar a possibilidade de que as estimativas 
econométricas para o período recessivo estejam influenciadas de alguma forma pela 
crise política que o país vive, o que tende a afetar a interação entre ciclo econômico 
e política fiscal, talvez fortalecendo os canais não keynesianos de sua transmissão. 

Nesse sentido, salientou-se que os resultados devem ser interpretados com 
cautela e merecem ser revisitados a partir de estimativas para períodos mais 
longos, mas representam uma contribuição importante para a literatura empírica 
nacional e podem servir de insumo para o design de políticas fiscais anticíclicas e 
propostas de ajuste fiscal adequadas à realidade brasileira.

Da mesma forma, a base de dados construída para este trabalho, em 
frequência mensal, reunindo dados fiscais das três esferas da federação no período 
de 2002 a 2016, e promovendo ajustes nas séries históricas para eliminar incon-
sistências e principalmente ruídos da “contabilidade criativa”, representa também 
um passo significativo para o aprimoramento das pesquisas empíricas no país.

Não há como avançar em estudos robustos sobre a política fiscal sem partir de 
bases de dados mais confiáveis, mais detalhadas e mais longas. As séries utilizadas 
no presente estudo buscam preencher essa lacuna e refletem o trabalho de alguns 
anos realizado pelos autores e por outros profissionais da área de finanças públicas.
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Apêndice

A) Ajustes na série de resultado primário do governo central 

A base para o trabalho de análise do resultado primário do governo central 
e da geração das séries mensais de receitas e despesas para os exercícios econo-
métricos é o arquivo disponibilizado pelo site da STN, denominado Resultado 
Fiscal do Governo Central – Estrutura Nova e consultas próprias com o SIGA 
BRASIL (banco de dados originário do Siafi) para obter maiores detalhamentos 
das despesas primárias de acordo com o critério de caixa.

Inicialmente, submeteu-se a nova série histórica do RTN a comparações 
com a série antiga (denominada Resultado Fiscal do Governo Central – Estrutura 
Antiga), possibilitando que se corrigissem inconsistências na primeira (por 
exemplo: omissão de subsídios do Pronaf e Proex antes de 2005 e o duplo lança-
mento do auxílio financeiro a estados e municípios como transferência legal 
e como despesa primária, ambos com efeitos apenas sobre a composição do  
gasto total).

Adicionalmente, foram utilizadas informações do SIAFI para uniformizar 
historicamente a série de benefícios previdenciários e assistenciais do governo 
central e desagregar as despesas de pessoal e custeio e capital. A partir desse 
trabalho, foi possível consolidar o total das transferências realizadas pelo governo 
federal para estados e municípios, fundamental para evitar a dupla contagem na 
consolidação das estatísticas do governo geral.

Em seguida, realizou-se o que se denomina na Tabela A.1 de pré-ajustes, ou 
seja, expurgo de todas as operações intraorçamentárias e meramente contábeis 
da série do resultado primário (por exemplo: exclusão das transações com fundo 
soberano, da operação casada de cessão onerosa e capitalização da Petrobrás, que 
em 2010 gerou artificialmente um superávit adicional de R$ 32 bilhões (trinta e 
dois bilhões de reais) para o governo central e da compensação do Tesouro ao 
Regime Geral de Previdência Social pela desoneração da folha de pagamento, 
que contabilmente é tratado como uma espécie de gasto do governo e não como 
o que efetivamente é – uma perda de receita). Além disso, excluiu-se da série 
de receitas e despesas o fluxo de entrada e saída dos valores referentes à contri-
buição ao FGTS previstas na Lei Complementar nº 110/2001 (conhecida como 
a lei que instituiu a multa adicional de 10% para demissões sem justa causa, que 
deveria ser transferida automaticamente ao FGTS, mas em março de 2012 passou 
a ser retido pelo Tesouro Nacional com o objetivo de gerar efeitos positivos sobre 
a conta de resultado primário). O objetivo do ajuste é garantir uniformidade 
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metodológica à série, visto que o fluxo só passou a ser registrado em 2012 no 
resultado por conveniência contábil.16

Numa fase intermediária, também explicitada na Tabela A.1, foram reali-
zados mais dois tipos de ajustes: o primeiro de exclusão dos efeitos das transações 
entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) e o BNDES em 2008 e 2009, que 
visivelmente caracterizam um artifício de contabilidade criativa para melhorar o 
resultado primário via antecipação de quitação de empréstimos (registrados como 
subsídio negativo no RTN ao mesmo tempo em que o próprio BNDES recebia por 
outro lado empréstimos do Tesouro); o segundo ajuste tem a ver justamente com 
a incorporação dos subsídios implícitos nas operações de crédito entre o Tesouro 
e o BNDES, que não possuem impacto no resultado primário e sim na conta de 
juros nominais líquidos do BC.

A fim de incorporar o custo dessas operações para-fiscais no orçamento 
primário, utilizou-se como proxy as estimativas publicadas pelo Tesouro para os 
subsídios anuais entre 2008 e 2015 e complementou-se com estimativas próprias 
aplicando mensalmente o diferencial entre a taxa Selic e a TJLP sobre o estoque de 
empréstimos registrados. Assim, a conta de subsídios do governo central foi signi-
ficativamente incrementada nos últimos anos, na medida em que o volume de 
empréstimos do Tesouro ao BNDES cresceu significativamente entre 2008 e 2015.

Por fim, incorporou-se no resultado primário o efeito das chamadas 
“pedaladas fiscais”, bem como de sua desconstituição em 2015, quando os passivos 
com os bancos públicos foram quitados em atendimento às determinações do 
Tribunal de Contas da União (TCU). Esse ajuste foi realizado a partir de estima-
tivas do próprio Banco Central, explicitadas no Quadro 44 da Nota de Política 
Fiscal de março de 2016, em atendimento a uma decisão proferida pelo TCU no 
fim de 2016, por meio do Acórdão nº 3.297.

Nesse acórdão, o TCU determina que o BC produza novas estatísticas fiscais 
incorporando retroativamente os impactos dos passivos com os bancos públicos, 
o que equivale a considerar que as despesas tenham ocorrido quando os bancos 
a pagaram e não quando o Tesouro efetivou o ressarcimento. Do ponto de vista 
econômico, esse ajuste faz todo o sentido, pois permite identificar quando as 
despesas – de subsídios a pagamento de benefícios – efetivamente ocorreram.

Na Tabela A.1, esses ajustes estão detalhados no último bloco e contêm 
valores negativos e positivos. Os valores positivos aumentam a despesa específica 
em determinado ano e os valores negativos reduzem a despesa, produzindo impacto 
contrário no resultado primário. O resultado das séries ajustadas do governo central 
é apresentada na Tabela A.2 e serve de base para a consolidação geral.

16  Ajuste esse compatível com o realizado no resultado abaixo da linha pelo Banco Central, conforme será explicitado a seguir.
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B) Estimação das séries fiscais do resultado “acima da linha” dos governos regionais

Este apêndice tem o propósito de detalhar os procedimentos de estimação 
das séries fiscais do resultado primário “acima da linha” dos governos regionais. O 
esforço de estimação toma como referência as estatísticas fiscais de governo geral 
da STN, que possuem o detalhamento das receitas e despesas pelas três esferas de 
governo. Atualmente, estão disponíveis em frequência trimestral a partir de 2010, 
com o propósito de ampliar tanto sua periodicidade de trimestral para mensal 
quanto sua cobertura temporal, retrocedendo o período inicial para 2002.

Mais precisamente, objetivam-se séries fiscais dos governos regionais que 
seguem os seguintes princípios: i) frequência mensal (e não trimestral); ii) classi-
ficação econômica (e não institucional) dos componentes das receitas e despesas 
harmonizada com o sistema de estatísticas fiscais (SEF) do FMI (2014) e com as 
contas nacionais, a exemplo das estatísticas fiscais de governo geral da STN; e iii) 
estimação por um arcabouço integral, que torna as séries mais uniformes entre si e 
permite avaliar sua consistência com as estatísticas de resultado primário “abaixo 
da linha” calculadas pelo BC pela variação do endividamento público.

Os procedimentos de estimação fazem uso de técnicas de desagregação 
temporal (interpolação) e de previsão contemporânea (extrapolação) pelo método 
de Denton, a mesma técnica utilizada no Sistema de Contas Nacionais Trimes-
trais do IBGE, para compatibilizar os indicadores de maior frequência aos dados 
anuais de referência. A exceção é o estado de São Paulo, que disponibiliza dados 
mensais das receitas e despesas pagas (inclusive restos a pagar) com elevado grau 
de detalhamento no sítio da Secretaria Estadual de Fazenda. Optou-se, então, 
por dar um tratamento diferenciado para o Estado de São Paulo, onde as séries 
mensais foram obtidas diretamente a partir desta fonte de dados. 

Para os demais governos regionais, as principais fontes de dados são as 
seguintes: i) dados anuais de referência advindos dos respectivos balanços 
anuais, que são sistematizados pela STN nos arquivos Execução Orçamentária 
dos Estados (EOE) e Finanças do Brasil – Dados Contábeis dos Municípios 
(Finbra); ii) indicadores de frequência mensal e bimestral que são construídos 
principalmente a partir das informações dos Relatórios Resumidos de Execução 
Orçamentária (RREOs), disponíveis no Sistema de Coleta de Dados Contábeis 
(SISTN) e/ou no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 
Brasileiro (Siconfi).

Para estimar os dados anuais de referência, foi necessário construir um 
tradutor que seleciona as receitas e despesas primárias (inclusive restos a pagar) e 
as compatibiliza com a classificação do SEF do FMI (2014). Os dados municipais 
apresentam problema de informações ausentes e para lidar com isso foi utilizada 
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uma técnica de imputação múltipla (disponível no pacote Amelia do programa 
computacional R) para complementar a cobertura de municípios.

Também foi necessário proceder a um minucioso trabalho de ajustes nos 
balanços anuais com objetivo de corrigir inconsistências e padronizar conceitos 
e práticas contábeis.17 Estes ajustes foram realizados com base em informações 
complementares das prestações de contas, portais de transparência, sítios eletrô-
nicos de secretarias estaduais e municipais e SISTN, entre outras.

Em relação ao conceito das despesas, as informações de pagamentos do 
exercício e dos restos a pagar somente passaram a estar disponíveis nos balanços 
anuais a partir de 2011. Até então as únicas informações disponíveis são as 
despesas empenhadas (competência orçamentária). A opção na esfera estadual foi 
por solicitar informações de execuções dos restos a pagar no período antecedente, 
requisitadas via lei de acesso à informação, e sempre que possível (isto é, quando 
os estados enviaram informações e estas se mostraram consistentes) utilizar as 
despesas pelo regime de caixa (soma dos pagamentos dos exercícios e dos restos a 
pagar). Com isso, procurou-se minimizar ainda que parcialmente o viés que tende 
a subestimar as despesas públicas quando mensuradas pelo regime de compe-
tência orçamentária (empenhos). 

No caso dos municípios, ao contrário, boa parte das informações de 
pagamentos de restos a pagar declaradas no Finbra apresentam grandes inconsis-
tências mesmo nos dias atuais.18 Por isso, optou-se por submeter previamente as 
informações de restos a pagar a testes básicos de consistência (verificar se há não 
nulidade ou se os montantes executados não estão simplesmente repetindo valores 
de estoques, inscrições ou pagamentos do exercício). Assim, a opção foi adotar 
um conceito misto: são utilizadas informações de caixa naqueles municípios com 
informações consistentes e nos demais são dados de competência orçamentária. 
Fornecendo-se, assim, um resultado primário “acima da linha” com detalhamento 
de receitas e despesas segundo a classificação do SEF (FMI, 2014), que corres-
ponde aos dados anuais de referência no período 2002-2015.

Para obter as informações dos indicadores de maior frequência, as infor-
mações são provenientes principalmente dos seguintes anexos dos RREOs: i) 
dados bimestrais do Demonstrativo de Resultado Primário no período 2002-2005, 

17  Por exemplo: correção ou exclusão de valores de despesas e receitas contabilizados erroneamente como milhares 
ou milhões, correção de valores dos tributos estaduais contabilizados líquidos do Fundeb e/ou das cotas-parte 
municipais, correção de despesas de transferências municipais contabilizadas como deduções das receitas dos estados, 
reclassificação de receitas da cessão de direitos creditórios contabilizadas como alienação de bens móveis, inclusão 
das receitas e despesas do FCDF não contabilizado no Balanço do Distrito Federal no período 2003-2014, exclusão de 
repasses intraorçamentários para cobertura dos déficits dos RPPS, inclusão de receitas e despesas previdenciárias não 
contabilizadas na administração indireta, etc.

18  Na verdade, muitos dos pequenos municípios não diferenciam claramente as etapas da execução da despesa (empenho, 
liquidação e pagamento).
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Balanço Orçamentário para o período 2006-2016 e Demonstrativo de Restos a 
Pagar de 2006-2016; ii) dados mensais da Receita Corrente Líquida no período 
2002-2016. Tendo em vista a existência de inúmeras informações redundantes nos 
RREOs, esses dados foram submetidos a um conjunto de testes de consistência e 
selecionados apenas aqueles consistentes e com séries completas. Em alguns casos 
também se procederam a correções e padronizações nas informações primárias 
a partir de fontes externas ou da identificação de equívocos explícitos (mais 
notavelmente no período anterior a 2005, quando muitos dados são declarados 
sem padronização de unidades ou milhares).

Na esfera estadual foi possível construir indicadores bimestrais para todas as 
Unidades da Federação. O mesmo não ocorreu na esfera municipal: os indicadores 
mensais e bimestrais dos RREOs foram construídos com uma cobertura incom-
pleta de municípios. Desde 2006, as informações dos RREOs tornaram-se mais 
acessíveis e amigáveis, permitindo-se contar com uma amostra mais ampla de 
1.647 municípios com informações completas e consistentes nos anos 2006-2015, 
sendo 1.227 com informações até abril de 2016.

No período 2002-2005, estas informações estão menos acessíveis e sujeitas 
a maiores problemas de inconsistência e de falta de padronização, assim como o 
formato dos arquivos é menos amigável. Razões pelas quais somente foi possível 
contar com informações completas e consistentes de 95 municípios de grande 
porte, incluindo todas as capitais. Vale ressaltar que a sistematização destas infor-
mações exigiu um conjunto de procedimentos não triviais (inclusive a construção 
de rotinas automatizadas no Programa R para obtenção de relatórios e conversão 
de arquivos não estruturados em formato pdf).

Além disso, foi necessário construir indicadores mensais adicionais, princi-
palmente para as despesas, a partir de fontes alternativas de dados (portais de 
transparência, tribunais de contas e outros sistemas de estatísticas de estados e 
municípios) ou via desagregação temporal de dados bimestrais com indica-
dores mensais de períodos subsequentes. Esses indicadores são necessários para 
complementar a insuficiência dos RREOs, cujas únicas informações mensais 
disponíveis são relativas às receitas. Em alguns casos, os indicadores com compo-
nentes mensais e bimestrais das receitas e despesas primárias possuíam níveis de 
agregação incompatíveis com a categorização do SEF e foi necessário distribuí-los 
proporcionalmente por pesos obtidos dos dados anuais de referência (inclusive 
restos a pagar) que são mais detalhados.

O procedimento seguinte aplicou-se as técnicas de desagregação temporal 
(interpolação para os anos 2002-2005 e para os anos 2006-2015) e previsão 
contemporânea (extrapolação em 2016 que não possui dados anuais de referência 
disponíveis) pelo método de Denton, a mesma técnica utilizada no Sistema de 
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Contas Nacionais Trimestrais do IBGE para compatibilizar os indicadores de 
maior frequência aos dados anuais de referência. A aplicação dessa técnica ocorreu 
para o agregado das receitas e despesas primárias e para cada um dos seus compo-
nentes (exclusive as categorias das outras receitas e despesas que foram obtidas 
por resíduo) e em duas etapas: primeiro a conversão dos dados anuais bimestrais 
e em seguida a conversão dos dados bimestrais em mensais. Essas séries foram 
então somadas às séries de São Paulo.

Ao fim destes procedimentos, foi possível contar com séries mensais 
detalhando o resultado primário “acima da linha” dos governos regionais. Contudo, 
esse resultado “acima da linha” calculado dos dados orçamentários mostrou um 
viés sistemático de superestimação quando comparado com o resultado “abaixo 
da linha” apurado pelo Bacen pela variação no endividamento público. Apesar 
de não ter sido um viés muito grande (em média de 9,4 bilhões por ano na esfera 
estadual e R$ 6,4 bilhões na esfera municipal). Admitiu-se, como usual, que as 
informações do resultado primário “abaixo da linha” são mais confiáveis e esse 
valor foi alocado na categoria residual das demais despesas. Outra hipótese 
implícita é a de que as receitas já apuradas pelo regime de caixa tendem a ter 
menores problemas de contabilização. Por fim, estas estatísticas foram agregadas 
às séries fiscais do governo central discutidas no Apêndice A e serviram como 
insumo na análise descritiva e no exercício econométrico realizados neste estudo.

C) Estimativas do resultado ajustado ao ciclo econômico

As estimativas de resultado primário ajustado ao ciclo econômico foram 
realizadas a partir das elasticidades estimadas pela SPE (2016) aplicadas a um 
grupo selecionado de receitas tributárias do governo central, ICMS estadual e ISS 
municipal. Para as demais receitas, bem como para as despesas, foi assumido elasti-
cidade nula, dada a evidência de que uma insignificante parcela delas apresenta 
alguma relação com o ciclo econômico (SCHETTINI et al., 2011). Por simpli-
cidade, não se adotou qualquer procedimento de ajuste a outros fatores, como o 
ciclo de preço de commodities. 

O componente cíclico do PIB foi estimado por filtro HP, a partir da série 
trimestral disponibilizada pelo IBGE, em valores reais e dessazonalizados. Em 
razão da quebra estrutural na série do PIB em 2015, foi imposto um ajuste de 
suavização a partir do último trimestre de 2014, que faz que a tendência convirja 
para uma taxa de crescimento anualizada de 1% ao final de 2015, o que minimiza 
os problemas apontados por Cotarelli (2015) e por boa parte da literatura crítica 
à utilização das estimativas de PIB potencial na mensuração da posição fiscal dos 
governos. A Tabela A3 sintetiza os resultados do ajustamento ao ciclo e a elasti-
cidade média derivada implicitamente.
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Adicionalmente, utilizou-se um modelo determinístico para distribuir o 
efeito do componente cíclico das receitas entre os três entes da federação, consi-
derando que parte das receitas são partilhadas. Esse modelo parte das regras de 
repartição dos impostos e produz um resultado parecido com o estimado a partir 
de elasticidades. 

Por fim, foram computadas as receitas não recorrentes e suavizada a série 
de dividendos a fim de, conjuntamente com os ajustes ao ciclo, proporcionar a 
posição fiscal estrutural do governo.
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Resumo

Esse trabalho objetiva compreender o chamado gasto tributário, também 
conhecido como benefício tributário, em seus aspectos conceituais e práticos, 
especialmente quanto ao uso desse instrumento no Brasil. Busca-se tal intento 
com a análise da literatura teórica e prática disponível sobre o tema. O trabalho é 
desenvolvido em três partes principais, sendo a primeira conceitual e a segunda 
direcionada para a experiência internacional. A partir dos achados dessas duas 
partes e de literatura específica, analisa-se, na terceira parte, o uso do gasto tribu-
tário no Brasil, com ênfase nas distorções existentes e na proposição de ajustes 
nas regras e práticas adotadas. A análise desenvolvida na primeira parte responde 
questões básicas suscitadas pelo gasto tributário. Em relação à sua definição, são 
identificados os elementos que caracterizam determinado dispositivo da legis-
lação como gasto tributário. Quanto à mensuração da perda de receita decorrente 
do gasto, são apontadas as alternativas metodológicas e suas implicações para a 
correta aferição dessa perda. No que tange aos incentivos, são descritos quadros 
institucionais que criam estímulos à expansão desordenada do gasto tributário. 
Por fim, quanto aos mecanismos de controle, são discutidos modos de apresen-
tação, controle e avaliação que possam garantir o uso apropriado do gasto tribu-
tário. A segunda parte do trabalho, por sua vez, aborda a experiência interna-
cional com gasto tributário, especialmente em relação aos países desenvolvidos 
para os quais há mais informações. Constata-se a crescente preocupação com o 
tema ao longo do tempo, o que resultou na prática de mensurar anualmente a 
perda de receita com gasto tributário, embora as diferenças de conceituação e 
abrangência das estimativas dificultem a comparação entre os países. Observa-se 
ainda a presença frequente entre os países de mecanismos variados de controle, 
tais como revisão periódica, prazo de validade e limites pontuais ou globais para 
a expansão da perda de receita advinda do gasto tributário. A terceira e mais 
importante parte do trabalho trata do caso brasileiro. São identificadas várias 
distorções no uso do gasto tributário e que requerem correções. Constata-se, 
entre outros problemas, que, uma vez introduzido no ordenamento, os gastos 
existentes se perpetuam sem gestão e avaliação, dentro ou fora do Estado. Ao 
mesmo tempo, na ausência de procedimentos específicos de tramitação legis-
lativa, novos gastos tributários são aprovados com facilidade, apenas com o 
empenho dos grupos beneficiados, muitas vezes em desacordo com a legislação 
vigente e com a análise técnica. Embora os estados e municípios sejam menos 
analisados, tal quadro também reflete a realidade desses entes que, aliás, sequer 
estimam a perda de receita advinda dos respectivos gastos tributários, conforme 
exige a Constituição Federal. Com vistas a corrigir as distorções, são propostas 



mudanças legais que disciplinem o tratamento do gasto tributário em vigor e a 
instituição de novos gastos, nas três esferas de governo. As propostas abordam, 
entre outros temas, definição legal de gasto tributário, mensuração da perda de 
receita, competências, normas que viabilizem o acompanhamento e a avaliação 
periódica, procedimentos específicos de tramitação legislativa, e participação 
do Poder Legislativo e de entidades da sociedade no controle e na avaliação. 

Palavras-chave: Gasto tributário. Perda de receita. Controle. 
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1 Introdução

Este texto analisa os gastos tributários, do ponto de vista conceitual e prático, 
considerando-se a experiência internacional e, principalmente, o caso brasileiro. 
Nos últimos anos, os gastos tributários, também conhecidos como benefícios tribu-
tários, têm subido rapidamente no Brasil ensejando preocupação a respeito da 
eficiência no uso dos recursos públicos e da sustentabilidade das contas públicas. 
Em outros países, tais preocupações também estão ou estiveram presentes. Há 
uma percepção geral de que os gastos tributários podem ser úteis para alcançar 
certos objetivos de interesse público, mas, também, de que precisam ser utili-
zados com parcimônia. A busca do equilíbrio adequado traz à baila a análise da 
qualidade dos mecanismos de controle e de avaliação a que os gastos tributários 
estão sujeitos, e da necessidade de correções desses mecanismos. 

O trabalho está dividido em três partes principais, além desta introdução e 
das considerações finais. A segunda parte trata de aspectos conceituais relativos 
aos gastos tributários, como definição, objetivos perseguidos, mensuração, riscos 
e mecanismos de controle e avaliação. A terceira foca a experiência internacional. 
A quarta analisa o Brasil, aproveitando-se dos elementos colhidos nas duas partes 
anteriores, com foco nas distorções existentes e na apresentação de um conjunto 
de proposições. 

2 Aspectos conceituais

2.1 Definição de gasto tributário

Não existe uma definição consensual de gasto tributário.1 São vários os 
elementos que podem ser agregados ou não de modo que torne a definição mais ou 
menos restritiva. Como ponto de partida, gasto tributário pode ser definido como 
dispositivo da legislação tributária que: a) reduz o montante recolhido do tributo; 
b) beneficia apenas uma parcela dos contribuintes;2 c) corresponde a desvios em 

1  Em relação aos aspectos conceituais dos gastos tributários, ver OCDE (2010, p. 1-68), Villela, Lemgruber e Jorratt (2010) 
e Craig (2002).

2  A presença desse elemento parece explicar o disseminado uso da expressão benefício tributário no Brasil, inclusive na 
legislação, enquanto o termo gasto tributário predomina na literatura internacional. Entretanto, esse segundo termo 
vem sendo cada vez mais utilizado internamente, particularmente após a sua adoção pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, em 2003. Este texto utiliza as expressões como sinônimos por entender ser essa a prática mais usual por aqui, 
embora reconheça que existem autores que as empregam em sentidos distintos. 
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relação à estrutura básica do tributo; e d) visa objetivos que poderiam ser alcan-
çados por meio dos gastos públicos diretos. Os dispositivos podem assumir várias 
formas, tais como redução da base a ser tributada, diminuição da alíquota incidente 
sobre a base, dedução do montante a ser recolhido ou postergação do pagamento.

Possivelmente, o elemento mais consensual entre os apresentados na definição 
anterior seja o item “c”. A estrutura básica de determinado tributo contém as carac-
terísticas essenciais esperadas desse tributo. Se um dispositivo legal aproxima a 
legislação do tributo das suas características essenciais, ele não se caracteriza como 
gasto tributário, mesmo que se enquadre em todos os outros elementos. 

Por exemplo, um dos principais atributos do Imposto de Renda (IR) é a 
equidade horizontal (tributar de igual modo contribuintes com a mesma capacidade 
contributiva) e a vertical (tributar proporcionalmente mais os contribuintes com 
maior capacidade contributiva). Assim, o limite de isenção e as alíquotas progres-
sivas, embora desonerem do imposto de renda, não são gastos tributários, pois 
aproximam a legislação desse imposto da equidade que se espera da estrutura 
básica de um imposto de renda padrão. O mesmo não pode ser dito a respeito da 
permissão para abater os gastos com saúde e educação do rendimento tributável, 
pois essa medida não aproxima a legislação do imposto de renda das características 
essenciais esperadas deste imposto, configurando, portanto, gasto tributário. 

Existem certos dispositivos que podem ser considerados parte da estrutura 
básica do tributo com certa dose de consenso, como a estrutura de alíquotas, as 
convenções contábeis, a dedutibilidade dos pagamentos compulsórios, os dispo-
sitivos destinados a facilitar a administração tributária e aqueles relacionados 
com acordos internacionais. Como se verá adiante, as diferenças entre os países a 
respeito do que deva ou não integrar a estrutura básica são grandes, o que muito 
dificulta as comparações internacionais e mesmo a elaboração de séries históricas 
consistentes de gasto tributário para um mesmo país. 

Quanto ao tratamento diferenciado a um determinado grupo de contri-
buintes, os beneficiados podem ser pessoas físicas ou jurídicas, setores ou atividades 
econômicas ou ainda regiões. A exigência desse elemento na definição de gastos 
tributários talvez se deva ao fato de que as desobrigações tributárias de caráter geral 
tendem a compor a estrutura básica do tributo, o que as descaracteriza como gasto 
tributário. Na prática, nem sempre é fácil definir com precisão o universo de contri-
buintes a ser considerado ou aferir se os contribuintes são atingidos de igual modo 
por uma determinada desoneração tributária. 

Por fim, há de se discutir a presença do objetivo na definição de gasto tribu-
tário. Na condição de gasto tributário, a desoneração tributária deve perseguir 
certo tipo de objetivo. Trata-se de um critério finalístico. Mas qual objetivo? 
Existem diferentes versões, das mais específicas às mais gerais: objetivos extra-



Tema I – Política Fiscal – Josué Alfredo Pellegrini

Finanças Públicas – XXI Prêmio Tesouro Nacional – 2016 145

fiscais, objetivos econômicos e sociais, objetivos programáticos ou ainda objetivos 
alcançáveis por meio dos gastos diretos. Excetuando-se a primeira versão, o ponto 
em comum entre essas versões é a ideia de que o gasto tributário é um tipo de 
gasto realizado com o uso do sistema tributário, para alcançar objetivos que em 
princípio poderiam ser alcançados por meio do gasto público direto. Vale dizer 
que gastos tributários e gastos diretos são substituíveis entre si, devendo ser 
escolhida a opção que alcança o objetivo com mais eficiência. 

Gastos públicos diretos e tributários diferem, pois, no primeiro, ocorre a 
arrecadação que, posteriormente, financia a despesa; enquanto, no segundo, é a 
não arrecadação que financia a realização, na órbita privada, de um determinado 
resultado esperado pelo poder público, por exemplo, gasto extra com educação 
ou inovação tecnológica ou ainda investimento extra em determinada região ou 
setor. Assim, embora sejam distintos, ambos são gastos; daí a expressão “gasto 
tributário” ou ainda “gasto indireto”, realizado por meio do sistema tributário. 

É preciso cuidado, entretanto, ao utilizar critérios finalísticos para identi-
ficar os gastos tributários dentre as desonerações tributárias em geral. Não é 
simples verificar se determinada desoneração é substituível ou não pelo gasto 
direto. Há o risco de se criar um grupo de desonerações sem classificação, por não 
serem substituíveis por gastos diretos, nem aproximarem a legislação do tributo 
à sua estrutura básica. Isso tem implicações importantes em termos de perda de 
controle sobre parcela relevante das desonerações, além da perda de informações 
que possam subsidiar políticas destinadas a aumentar a eficiência na alocação 
de recursos públicos ou reformar o sistema tributário ou ainda ajustar as contas 
públicas que estejam desequilibradas. 

2.2 Estimativas de perdas de receitas com gastos tributários

A estimativa da perda de receita decorrente de cada gasto tributário é 
possivelmente a informação mais importante e básica para o acompanhamento 
desses gastos. Trata-se de tarefa bastante complexa. Em primeiro lugar, é preciso 
identificar os dispositivos da legislação tributária que potencialmente impliquem 
em renúncia de receita. Tais dispositivos estão dispersos no sistema tributário e 
podem chegar a centenas. 

Em seguida, é preciso separar os gastos tributários das demais desonerações 
tributárias, a partir da definição utilizada. Uma dificuldade importante aqui é identi-
ficar a estrutura básica de cada tributo. A estrutura escolhida pode ser conceitual ou 
legal ou ainda uma mistura das duas. A primeira opção tende a gerar uma estrutura 
mais enxuta que a segunda, o que resulta em aumento no número de gastos tributários 
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identificados. Em um ou outro caminho, costuma compor a estrutura, a base tributária 
e a alíquota incidente sobre a base. A estrutura do imposto de renda comporta mais de 
uma alíquota, dada a sua natureza progressiva. No Imposto sobre Valor Adicionado 
(IVA), por sua vez, pode haver uma alíquota de aplicação geral e quando se aplica 
alíquota inferior a ela, o gasto tributário fica caracterizado. 

Identificados os gastos tributários, a etapa seguinte é a estimativa da perda 
de receita associada a cada um deles. Existem dois métodos principais. O método 
da perda inicial de receita é o mais empregado por conta da sua simplicidade. 
Consiste apenas em calcular a perda inicial de receita decorrente da introdução 
do gasto tributário, tudo o mais constante, notadamente o comportamento do 
contribuinte. Assim, se o gasto tributário se refere ao IVA e consiste em aplicar 
uma alíquota inferior à alíquota da estrutura básica do imposto, a perda de receita 
corresponde à diferença entre a alíquota normal e a alíquota inferior, aplicada 
sobre a base tributada. 

O método da perda final, por sua vez, de receita é mais complexo, pois 
calcula a perda de receita levando-se em conta os efeitos em cadeia advindos da 
introdução do gasto tributário. Na situação antes descrita, esse método leva em 
conta o eventual aumento da base tributária decorrente da mudança de comporta-
mento do contribuinte como resposta à introdução da desoneração. Esse aumento 
da base decorre da maior demanda pelo produto como resposta do contribuinte à 
redução de preço causada pela incidência de uma alíquota reduzida. Por isso, no 
caso em tela, a perda final de receita é menor que a perda inicial. 

O método da perda inicial de receita é teoricamente bem mais frágil que o 
método da perda final, ao não levar em conta os efeitos em cadeia da existência 
do gasto tributário. A distorção é ampliada quando as estimativas relativas a cada 
gasto tributário são somadas para se chegar ao total da perda de receita. Essa 
informação é importante para avaliar a evolução desse total ao longo do tempo ou 
comparar os vários países. 

Na prática, entretanto, o uso do método da perda inicial é bem mais utilizado, 
em vista da sua simplicidade. A aplicação do método da perda final de receita, 
por sua vez, é bem mais complexa, pois requer amplo conjunto de informações e 
hipóteses sobre o comportamento dos contribuintes e do próprio governo, como 
também sobre a interação entre os múltiplos gastos tributários existentes. 

2.3 Incentivos à expansão e riscos trazidos pelos gastos tributários

Existe certa percepção de que o uso do gasto tributário vai além do que 
seria desejável, embora sejam raros os países que tenham séries históricas consis-
tentes para balizar essa afirmação. A razão para tal fato parece ser a facilidade de 
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introdução de novos gastos tributários no sistema tributário e de ampliação dos 
gastos já existentes. Se os gastos, uma vez no sistema, vigoram por prazo indeter-
minado, e novos gastos são introduzidos, o total se expande continuamente. 

Em relação à facilidade de criação de novos gastos tributários e de ampliação 
dos existentes, é possível aventar algumas hipóteses explicativas. Durante o processo 
legislativo, as propostas de novos gastos tributários são analisadas isoladamente e 
sem conexão com o orçamento, desestimulando considerações de custos e compa-
rações com gastos diretos concorrentes. Sem tais considerações, torna-se difícil 
recusar propostas que não raro são tão meritórias quanto benefícios existentes no 
sistema tributário. 

Frequentemente, o novo gasto tributário não requer a criação de estrutura 
própria, pois aproveita a estrutura já existente da administração tributária. A elabo-
ração do arranjo do gasto também não envolve dificuldades, bastando reproduzir 
o modelo utilizado pelos gastos em vigor, associados ao mesmo tributo. No caso de 
ampliação de gasto existente, tudo fica ainda mais simples. 

As facilidades existentes estimulam a demanda de gastos tributários por 
parte dos grupos de interesse, especialmente se os gastos diretos estão mais sujeitos 
a controles que os gastos tributários, o que não é difícil de ocorrer, especialmente 
em situações de aperto fiscal. Quando o bom desempenho da economia incre-
menta a receita, aumenta a pressão para repor a carga tributária em seu nível 
original. Nessa situação, o interesse concentrado de potenciais beneficiados com 
gastos tributários costuma prevalecer sobre os interesses difusos do conjunto dos 
contribuintes que poderiam ser agraciados com a redução geral da tributação. 

Além das facilidades para a criação e a ampliação dos gastos tributários 
existentes, as condições também parecem ser favoráveis à perpetuação dos 
gastos tributários vigentes. Normalmente, as informações sobre esses gastos são 
restritas e os controles tênues. Em especial, os benefícios concedidos não estão 
sujeitos a prazo de validade, revalidação ou avaliação periódica. Estes dois últimos 
mecanismos oferecem a oportunidade de revisar o gasto tributário e, eventual-
mente, revogá-lo quando não apresenta bons resultados. Os gastos tributários 
também não se submetem à tramitação anual do orçamento, ocasião favorável ao 
acesso a informações e à realização de avaliações, ainda que muitas vezes a ocasião 
seja pouco aproveitada para rever os gastos diretos. 

Em vista da possível propensão à expansão dos gastos tributários além 
do razoável, cabe apontar alguns possíveis riscos associados a essa expansão.  
Os gastos tributários podem elevar a regressividade do sistema tributário, especial-
mente quando associados ao imposto de renda, pois, nesse caso, beneficiam a 
parcela minoritária da população com renda mais alta, justamente aquela que 
paga o imposto. 
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Outra desvantagem é o possível aumento da ineficiência na alocação 
dos recursos públicos. Nessa situação, novamente, pesa a falta de mecanismos 
adequados de controle e avaliação. Sem o desafio criado por esses mecanismos, 
as ineficiências não são corrigidas pela correção de rumo ou revogação. Vale 
observar que a verificação dos resultados alcançados com o uso desses gastos já 
é naturalmente complexa, pois muitas vezes buscam induzir os indivíduos ou as 
empresas a tomarem decisões que ocorrem inteiramente na órbita privada. 

Tomados em conjunto, a difusão indiscriminada de gastos tributários 
pode também elevar a complexidade da estrutura tributária com o consequente 
aumento do custo do cumprimento das obrigações tributárias, bem como o maior 
risco à evasão e à elisão fiscal. A complexidade dificulta ainda a verificação da 
funcionalidade do sistema e, também, a avaliação dos resultados de cada gasto 
tributário individualmente considerado, dadas as interconexões entre os gastos. 
Percebe-se que todos esses efeitos negativos são diretamente proporcionais ao 
número de gastos tributários, ainda que seja baixa a perda de receitas advinda de 
cada um deles. 

Ademais, quanto maior a perda total de receita gerada pelos gastos tributários, 
maior a tributação requerida dos grupos não favorecidos para o financiamento 
adequado das atividades estatais. A rigor, a análise da conveniência de um novo 
gasto tributário ou do conjunto dos gastos existentes que, por definição, dirigem-se 
à parcela dos contribuintes, precisaria considerar também a opção pela redução da 
tributação incidente sobre o conjunto dos contribuintes. A comparação é especial-
mente importante quando a carga tributária é elevada e tende a causar distorções 
mais expressivas. 

Por fim, sem o devido controle, o total dos gastos tributários pode ameaçar 
o equilíbrio das contas públicas, do mesmo modo que a expansão desordenada do 
gasto direto. Ressalta-se que se já é difícil estimar as perdas de receita geradas pelos 
gastos tributários existentes, mais difícil ainda é prever as perdas futuras ou mesmo 
do ano em curso, o que traz importantes desafios para o alcance de metas fiscais. 

2.4 Mecanismos de apresentação, controle e avaliação 

Tendo em vista a propensão à expansão e aos riscos presentes, os gastos 
tributários requerem controle cuidadoso da sociedade e dos poderes executivo e 
legislativo. Os objetivos perseguidos são de fato de interesse público ou servem ao 
interesse de grupos organizados? Os gastos tributários são o melhor instrumento 
para perseguir os objetivos em relação a outros instrumentos como o gasto direto 
e a regulação? O conjunto dos gastos tributários está ameaçando a sustentabilidade 
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das contas públicas ou está sobrecarregando a parcela da população não beneficiada 
com uma carga tributária muito elevada? Essas perguntas devem ser respondidas 
não apenas no estágio de introdução, mas também periodicamente, ao longo da 
vigência do gasto tributário.

O mínimo necessário para que os gastos tributários estejam sujeitos a algum 
controle é a divulgação regular de estimativas de perda de receita relativas a cada 
um deles, acompanhadas de informações complementares, como memória de 
cálculo e critérios utilizados na discriminação dos gastos tributários em relação 
às demais desonerações tributárias. A apresentação de estimativas para as outras 
desonerações é desejável para que os analistas possam redefinir o grupo dos gastos 
tributários com base em outros critérios. 

O local e o modo de apresentação das estimativas também são importantes. 
A natureza similar a gasto e a importância para o equilíbrio fiscal recomendam 
que as estimativas sejam apresentadas no orçamento. Não apenas em anexo, mas 
integradas ao orçamento, se possível com a mesma padronização e localização dos 
gastos diretos, facilitando a comparação entre os dois tipos de gastos.

O acesso a informações agregadas sobre os gastos tributários também é de 
fundamental importância para a execução da política fiscal. O histórico consis-
tente da perda total de receita, seja em relação ao PIB seja em relação à arrecadação, 
permite constatar possível expansão desordenada e antever ameaça ao controle das 
contas públicas. Permite ainda avaliar o grau de sacrifício a que se submete a parcela 
da sociedade não beneficiada. Vale observar que os primeiros estudos relativos 
aos gastos tributários foram realizados no fim da década de 1960, nos EUA, com 
o objetivo de incluir esses gastos no orçamento e nas discussões que buscavam 
soluções para o desequilíbrio das contas públicas.

Além da apresentação das informações, outra questão fundamental para 
o controle dos gastos tributários é a previsão de mecanismos que possibilitem 
a revisão periódica, ocasião em que se verifica se os objetivos estabelecidos 
estão sendo alcançados. Entre os mecanismos estão prazos de vigência, revali-
dação e avaliação periódica. Conforme visto, a falta desses mecanismos estimula 
a expansão desordenada dos gastos tributários, além de reduzir a eficiência na 
alocação de recursos públicos. 

A exigência de avaliação ou de prazo de vigência e revalidação pode estar 
prevista em uma regra geral ou em cada dispositivo legal que crie gasto tributário, se 
não for possível estabelecer um procedimento padrão. Em qualquer caso, o objetivo 
perseguido por cada gasto, a tradução do objetivo em indicador e as metas devem 
estar explícitos para que a avaliação possa ser feita. A divulgação dos resultados 
também precisa ser disciplinada, de modo a servir efetivamente de subsídio para 
análises e tomadas de decisões, inclusive durante a tramitação do orçamento. 
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Outra questão relativa à gestão do gasto tributário é a da distribuição das 
atribuições entre órgãos e poderes. No poder executivo, há de se definir a divisão 
de papéis entre o órgão tributário e o órgão setorial afeito ao gasto tributário. 
O peso relativo de cada órgão deve variar de gasto para gasto. No entanto, em 
qualquer caso, é necessária a designação de órgão responsável pela gestão controle 
e avaliação. É preciso levar em conta também que a autoridade tributária é especia-
lizada em arrecadação de receitas e não na administração de políticas públicas. 

O papel do poder legislativo, do tribunal de contas inclusive e das insti-
tuições de pesquisas também pode ser importante talvez com avaliações mais 
esporádicas e aprofundadas. 

Um risco a ser evitado é que os órgãos e poderes envolvidos tornem a 
avaliação um procedimento protocolar. Entretanto, o maior risco é a falta de 
suporte político para realizar a avaliação eficaz e, principalmente, levar a termo as 
eventuais correções demandadas, tendo em vista o peso político e a sensibilidade 
dos potenciais prejudicados a qualquer iniciativa nesse sentido. 

Outra possibilidade de controle dos gastos tributários encontra-se no 
âmbito da política fiscal. Diante da preocupação com o aumento do déficit 
público, motivado, entre outros fatores pelo envelhecimento da população, pelas 
regras direcionadas ao déficit ou às despesas passaram a ser consideradas em 
muitos países. Argumenta-se que limitar a despesa é preferível por facilitar a 
atuação anticíclica da política fiscal. O déficit, por seu turno, aumenta justamente 
nos períodos mais difíceis, por causa dos efeitos negativos do fraco desempenho 
econômico sobre a receita. 

Dada a opção pelo controle do nível ou da expansão dos gastos, se o controle 
se restringir aos gastos diretos, cria-se um incentivo ao aumento dos gastos tribu-
tários. A solução é a definição de um limite para o gasto em sentido amplo, consi-
derando inclusive os gastos tributários. 

O problema reside em controlar um agregado com a natureza dos gastos 
tributários. Conforme visto, a estimativa da perda de receita com esses gastos 
é muito complexa. O método da perda inicial de receita, amplamente utilizado 
por causa da sua simplicidade, está sujeito a falhas. O efeito final sobre a receita 
da redução ou eliminação de gastos tributários pode ser bastante diferente que 
o indicado pela própria estimativa. Ademais, tais gastos podem mudar signifi-
cativamente sem qualquer alteração legal, por conta das oscilações na atividade 
econômica ou de mudanças nas práticas do contribuinte ou das autoridades tribu-
tárias. Por fim, há a dificuldade advinda da usual rigidez desses gastos, criados por 
meio de leis permanentes e sem previsão de prazo de vigência ou revisão.

Mecanismos como a avaliação e o controle direto do agregado dizem respeito 
aos gastos tributários existentes, mas são necessários também mecanismos 
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dirigidos ao fluxo de novos gastos tributários. Nesse caso, vale restringir à lei os 
possíveis canais de introdução de gastos tributários no ordenamento. Ademais, 
as propostas de lei, sejam ou não de iniciativa do poder executivo, devem vir 
acompanhadas de estimativas de perda de receita e de medidas de compensação 
por via do corte de gastos e/ou do aumento de receitas. Essa última exigência é 
importante para a preservação do equilíbrio fiscal, mas também para estimular 
a comparação entre o benefício e o custo da introdução de um novo gasto tribu-
tário, sendo o custo representado pelas perdas advindas do corte de gasto e/ou do 
aumento de receita compensatórios. 

Ainda em relação ao fluxo de novos gastos tributários, outra questão é o 
disciplinamento da tramitação de novas propostas não apenas no poder legis-
lativo, mas também dentro do próprio poder executivo. A diretriz básica deve ser 
o incentivo à análise comparativa dos custos e benefícios da eventual aprovação 
do gasto tributário.

Enfim, dada a importância do regramento para que os gastos tributários 
funcionem adequadamente e os vários itens que podem integrar tal regramento, 
é recomendável que haja um marco legal que congregue todas essas disposições. 
Com base no que foi dito, o marco deve, entre outros itens: 1) definir o gasto tribu-
tário e estabelecer critérios para distinguir os gastos tributários de desonerações 
que integram a estrutura básica dos tributos; 2) regrar a elaboração da estimativa 
e da projeção da perda de receita para cada gasto tributário, explicitando número 
de anos cobertos, diretrizes e atribuição de competências; 3) normatizar a apresen-
tação das estimativas, projeções e informações complementares, além da perio-
dicidade e do local de divulgação; 4) estabelecer diretrizes para a integração das 
previsões à proposta orçamentária, de modo que facilite comparações com os gastos 
diretos; 5) definir a lei específica como único canal de criação de gastos tributários; 
6) prever condições para a aprovação de propostas de criação de gasto tributário 
e ampliação dos existentes, inclusive previsão de perda de receita e compensação; 
7) reger a tramitação de propostas de criação de gasto tributário dentro do poder 
executivo e do poder legislativo; 8) exigir mecanismos de revisão em todos os gastos 
tributários, a exemplo de avaliações periódicas, prazos de vigência e revalidação;  
9) reger a avaliação dos gastos tributários, em especial periodicidade, distribuição 
de responsabilidades entre órgãos e poderes, exigência de apresentação de objetivos, 
indicadores e metas e divulgação dos resultados; e 10) autorizar o estabelecimento 
de limites para o nível e a expansão dos gastos tributários, e definir mecanismos de 
acomodação aos limites estabelecidos.
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3 Experiência internacional

o interesse pelos gastos tributários se deu inicialmente no fim da década de 
1960, na Alemanha e, principalmente, nos EUA, com os trabalhos de Stanley Surrey, 
possivelmente o primeiro a utilizar a expressão. A intenção era dar mais transpa-
rência a esses gastos e tratá-los de modo similar aos gastos diretos, especialmente 
em relação ao orçamento. Nos anos de 1980, a prática difundiu-se entre os países 
da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
Ao mesmo tempo, o uso dos gastos tributários disseminou-se, inclusive entre os 
países em desenvolvimento. No fim dos anos de 1990, surgiram os códigos de 
boas práticas fiscais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da OCDE, dando 
novo impulso ao interesse sobre o tema. Em que pesem os avanços, o tema ainda 
permanece relativamente pouco estudado, assim como dúvidas e controvérsias 
permanecem pendentes. 

Essa parte do texto toma como base o extenso trabalho desenvolvido pela 
OCDE (2010, p. 69-240), a partir de estudos feitos no biênio 2008-2009, compa-
rando o tratamento dado aos gastos tributários por vários países do grupo.3 

3.1 Estimativas de perdas de receita com gastos tributários

As comparações entre países são dificultadas por conta das diferenças nas 
definições de gastos tributários, por vezes não explicitas, ou com denominações 
diversas, além das distintas opções metodológicas empregadas nas estimativas dos 
gastos tributários, notadamente no que tange à escolha da estrutura básica do tributo. 

Conforme visto, um determinado dispositivo da legislação tributária não 
se caracteriza como gasto tributário se aproxima a legislação do tributo à sua 
estrutura básica. Na Coreia do Sul e no Japão, por exemplo, a estrutura consiste 
apenas em princípios, a exemplo de eficiência, equidade e simplicidade; enquanto 
na Holanda há bem mais detalhes, com inúmeras provisões destinadas a simpli-
ficar a administração tributária. Talvez, por isso, a Coreia do Sul tenha muito mais 
itens na sua lista de gastos tributários que a Holanda. 

Outro elemento distintivo importante são as opções conceitual ou legal 
empregadas pelos países na conformação da estrutura básica dos tributos.  
Os países mais ou menos se dividem nessa escolha, mas sempre com alguma 
mescla dos dois modelos. 

3  Ver também Minarik (2009). Em relação aos países da América Latina ver Seminário Internacional BID/FMI de Gastos 
Tributários (2008, p. 33-66) e Villela, Lemgruber e Jorratt (2010, p. 52-57). 
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Há ainda problemas de abrangência que dificultam a comparação. Alguns 
países restringem as estimativas ao imposto de renda, como os EUA, enquanto 
outros países consideram também outros tributos, notadamente o IVA que não 
existe nos EUA, mas é relevante na Europa. Ademais, em países com diferentes 
níveis de governo, a estimativa pode estar restrita ao governo central, a exemplo 
dos EUA, da Coreia do Sul e da Suécia, ou abarcar também os governos subna-
cionais, a exemplo da Alemanha. No Canadá, as províncias divulgam estimativas 
separadamente. Na Espanha, algumas comunidades autônomas fazem o mesmo, 
mas não os governos locais. Outro problema é o propósito das estimativas, às 
vezes restrita a algum tipo de objetivo, como a Alemanha que foca os dispositivos 
que distribuem subsídios indiretos às empresas e setores. 

Quanto ao método empregado na estimativa do gasto tributário, por sua 
vez, há grande convergência para o método da perda inicial de receita, pois a sua 
aplicação é muito mais simples que o método da perda final de receitas, a despeito 
de ser tecnicamente inferior a esse. Apenas a Suécia, como informação suplementar, 
e os EUA combinam o método da perda inicial com outro conhecido como gasto 
direto equivalente, mas o segundo país vem descontinuando essa prática.

Feitas as devidas qualificações, a Tabela 1 apresenta as estimativas de perda 
total de receita com gastos tributários em diferentes países, aferidas em relação ao 
PIB e à receita total arrecadada.

Tabela 1 – Perdas de receita com gastos tributários em diferentes países*

 % do PIB  % da receita total**
 % da receita  específica 

 Número de gastos
IR IVA

Canadá  6,9  44,4 59,3 52,4 181

Alemanha 0,7  8,5 8,8 1,5 86

Coreia do Sul 2,5  14,3 24,6 10,0 218

Holanda 2,0  5,2 9,6 9,7 100

Espanha 4,6  12,5 19,2 59,7 139

Reino Unido 12,8  35,2 37,2 54,7 381

EUA 6,0  33,7 58,0 0,0 164

Fonte: OCDE (2010, p. 224-8). 
Obs.:  * Refere-se ao último ano com dado disponível.  

** Inclui apenas o governo central e soma a receita não tributária.

Observa-se a existência de dois grupos com percentuais bastante distintos. 
Canadá, EUA e, principalmente, Reino Unido possuem valores significativamente 
mais elevados que Alemanha, Coreia do Sul e Holanda, estando Espanha em 
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posição intermediária. No caso do Reino Unido, o elevado percentual em relação 
ao PIB sugere a presença de alguma peculiaridade na elaboração das suas estima-
tivas. Entretanto, ainda que as comparações sejam dificultadas pelas razões já 
vistas, as diferenças entre os grupos parecem grandes o suficiente para indicarem 
padrões distintos, não decorrentes exclusivamente de diferenças conceituais ou de 
elaboração das estimativas. A mudança de posição entre Reino Unido e Canadá 
quando se passa do indicador em relação ao PIB para o indicador em relação à 
receita pode se dever à diferença de tamanho da carga tributária.

A Tabela 1 apresenta ainda as perdas de receita em relação à receita gerada 
pelo imposto a que o gasto tributário se refere (receita específica). Assim, as perdas 
decorrentes dos gastos associados com o imposto de renda são aferidas como 
proporção da receita arrecadada com esse imposto, enquanto as perdas que dizem 
respeito ao IVA são informadas como percentual da receita com esse imposto.  
O indicador permite observar a intensidade com que se abre mão da receita 
gerada com determinado imposto por causa dos gastos tributários. Em boa parte 
das vezes, os percentuais são bastante elevados, entre 50% a 60%. São os casos dos 
EUA e do Canadá, em relação ao Imposto de Renda; e os casos da Espanha, do 
Reino Unido e, novamente, do Canadá, em relação ao IVA. 

Por fim, a Tabela 1 informa o número de gastos tributários, dado importante 
por conta da relação direta com os custos administrativos e a complexidade do 
sistema tributário. O Reino Unido apresenta o maior número, seguido da Coreia 
do Sul. O elevado número do primeiro país reforça a tese da existência de peculia-
ridades importantes na elaboração das estimativas desse país. A Coreia do Sul, por 
sua vez, conforme visto, quase não especifica a estrutura básica do tributo, o que 
tende a elevar o número de gastos tributários. Afora este último país, o número 
de gastos tributários guarda certa relação com o tamanho das perdas de receita 
com esses gastos, posicionando Alemanha e Holanda, de um lado; EUA, Canadá e 
Reino Unido, de outro; e a Espanha em situação intermediária. 

Existem ainda outras informações sobre as estimativas não registradas 
na Tabela 1, mas apresentadas na extensa lista de tabelas contidas no estudo da 
OCDE (2010, p. 224-228). Em relação à discriminação do gasto tributário com 
base no imposto utilizado, predominam os gastos tributários relativos ao imposto 
de renda, especialmente nos EUA e no Canadá, exceto na Espanha e Alemanha 
onde prevalecem os demais impostos. Vale lembrar que os EUA não possuem um 
IVA, normalmente o principal tributo depois do imposto de renda. 

Em termos de propósito do gasto tributário não há muitos padrões a serem 
destacados. Os dados só estão disponíveis para o imposto de renda. Uma primeira 
observação é a baixa importância da perda de receita decorrente de benefícios 
concedidos a indústrias específicas, quando comparada ao elevado número de 
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diferentes tipos de gastos dirigidos ao setor, com os custos administrativos e de 
complexidade subjacentes. A segunda observação é a importância da aposenta-
doria no Reino Unido, no Canadá e nos EUA; da habitação, na Alemanha, no 
Reino Unido e nos EUA; dos incentivos aos negócios em geral, na Holanda, 
Coreia do Sul e Espanha; das relações intergovernamentais, no Canadá; e da saúde 
nos EUA. Os gastos tributários relativos à tributação sobre o capital (ganhos de 
capital, juros, dividendos e depreciação), por sua vez, são muito importantes no 
Reino Unido. 

3.2 Mecanismos de apresentação, controle e avaliação

Quanto à apresentação das estimativas das perdas de receita decorrentes dos 
gastos tributários, nenhum país da OCDE relaciona as informações no orçamento, ao 
lado dos gastos diretos com os mesmos propósitos, o que seria considerada a melhor 
prática. A Alemanha é o país que chega mais perto dessa recomendação. Alguns países 
relatam fora do orçamento e outros em anexo. Existem ainda casos em que sequer há 
previsão legal de divulgação, como o Canadá, embora esse país o faça anualmente. Na 
Espanha, entretanto, há determinação constitucional de divulgação. 

A periodicidade da apresentação é anual na maioria dos países. As estima-
tivas cobrem até três anos, mas chegam de sete a oito anos no Canadá, nos EUA e 
na Holanda, ressaltando que o primeiro país privilegia os anos passados, enquanto 
os outros dois, os anos futuros. São raros os países que mantêm um consistente 
histórico de dados sobre as estimativas de perdas de receita com gastos tribu-
tários, o que dificulta a análise de tendência. 

Vale registrar a peculiaridade do Canadá e do Reino Unido que discriminam 
não apenas os gastos tributários, mas também, separadamente, as outras provisões 
que levam à perda de re-ceita, em geral componentes estruturais do imposto. No 
primeiro país, esse grupo corresponde a quase 50% da estimativa de perda de 
receita com gastos tributários; enquanto no Reino Unido o percentual é de 33%.  
A separação permite ao analista reagrupar os dispositivos conforme outros critérios 
de caracterização do gasto tributário. Se os demais países adotassem essa prática, o 
trabalho de comparação entre países seria bastante facilitado. 

Alguns países possuem previsão legal de revisão periódica dos gastos tribu-
tários. Na Alemanha, o governo recorre a instituições de pesquisa não governa-
mentais para que façam avaliações que atendam certos requisitos e contemplem 
diferentes pesquisadores. Na Holanda, há revisão a cada cinco anos, com perguntas 
predefinidas a serem respondidas. Na França, o resultado da exigência de avaliação 
tem se atido ao aprimoramento das estimativas. 
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Outros países possuem comandos mais frágeis de revisão, como EUA, 
Japão e Coreia do Sul, em implantação neste último país. Os resultados não são 
claros. Nos EUA, revisões têm sido feitas por órgãos apartidários do Congresso 
americano, mas sem efeito político. No Reino Unido e Canadá, não há exigência 
de revisão, mas elas são feitas a cada dois anos no primeiro país e discricionaria-
mente no segundo que também as publica. 

 Em relação à exigência de prazos de vigência para os gastos tributários, o 
Japão, a Coreia do Sul, os EUA, o Canadá e, mais recentemente, a França adotam a 
prática limitada à parte dos gastos no caso dos americanos e canadenses. 

Ressalta-se que, na OCDE, os gastos diretos não têm sido submetidos a 
revisões mais cuidadosas. Os EUA requerem revalidação de alguns programas, 
mas sem resultar em revisão mais vigorosa. Assim, a substituição de gastos tribu-
tários por gastos diretos não garante maior sujeição à revisão do conjunto das 
despesas públicas. 

Poucos países limitam explicitamente o gasto tributário. A Holanda controla 
a expansão de cinco tipos de gastos tributários. A Suécia estabeleceu limites para o 
gasto direto, mas não para o gasto tributário. Como resultado, este último passou 
a ser utilizado para fugir ao controle sobre o gasto direto. Isso obrigou o país a 
ajustar os limites para considerar alguns tipos de gastos tributários. Ademais, o 
país buscou suprimir ou converte-los em gastos diretos. 

Uma experiência recente importante é a da Coreia do Sul que limita certo 
percentual à expansão da perda de receita com gasto tributário em relação à média 
móvel dos três anos anteriores. Será necessário mais tempo para avaliar em que 
medida o país terá sucesso em controlar um agregado cuja aferição é problemática 
e que varia por razões diversas, a exemplo dos efeitos decorrentes da flutuação  
da economia. 

Existem também práticas que incentivam a redução ou eliminação do gasto 
tributário. Os EUA permitem que o ganho de receita advindo da eliminação do 
gasto tributário financie cortes de taxas ou aumento de gastos diretos. Na Alemanha, 
restringe-se a concessão de novos subsídios de modo geral, mas especialmente na 
forma de gasto tributário, e busca-se ainda a substituição deles por gastos diretos. 

No Canadá, há limite não obrigatório para o aumento do gasto direto, condi-
cionado ao crescimento da economia. Esse país tinha um sistema envelope no qual 
os órgãos públicos recebiam uma quantia que podia ser distribuída entre gastos 
diretos e tributários. Essa prática, além de potencialmente elevar a eficiência na 
alocação de recursos públicos, poderia também limitar o gasto tributário. Entre-
tanto, a regra foi abandonada por não ter alcançado os resultados esperados. 
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Outros países limitam diretamente o déficit público, o que, indiretamente, 
restringe os gastos diretos e tributários. Vale registro aos EUA, ainda que o rigor 
na aplicação varie ao longo do tempo, e ao Pacto de Estabilidade e Crescimento 
da União Europeia, à Regra de Ouro do Reino Unido e às Políticas Básicas do 
Japão. A Alemanha, além dos limites impostos a todos os integrantes da União 
Europeia, tem ainda limites próprios de expansão da despesa. Espanha e Suécia 
seguem limites para o saldo das contas públicas e para as despesas, sendo que, em 
relação a esse último país, os limites incluem alguns tipos de gastos tributários. 
Por meio dos acordos de coalizão, a Holanda define os montantes de receita, os 
quais podem ser frustrados por conta da atividade econômica, mas não por causa 
de desonerações tributárias, o que acaba restringindo essas últimas. 

4 O caso do Brasil

4.1 Definição de gasto tributário

Não há uma clara definição de gasto tributário ou de benefício tributário 
no ordenamento jurídico brasileiro. O fato é relevante tendo em vista que esse 
mesmo ordenamento confere tratamento especial aos benefícios tributários relati-
vamente a outras desonerações tributárias.

A principal norma relativa ao tema está no § 6º do art. 165 da Consti-
tuição Federal, e não há nessa passagem qualquer definição.4 Segue a transcrição 
completa do dispositivo: 

§ 6º O projeto de lei orçamentária seja acompanhado de demonstrativo regio-
nalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, 
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 

As Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) da União do período 2004 a 2012 
continham definição de benefício tributário. Tome-se, por exemplo, a redação do  
§ 2°do art. 89 da LDO relativa ao exercício de 2012 (Lei n° 12.465, de 2011): 

§ 2º São considerados incentivos ou benefícios de natureza tributária, para os fins 
desta Lei, os gastos governamentais indiretos decorrentes do sistema tributário 
vigente que visem atender objetivos econômicos e sociais, explicitados na norma 
que desonera o tributo, constituindo-se exceção ao sistema tributário de referência 

4	 	O	comando	faz	referência	aos	benefícios	tributários,	mas	também	aos	benefícios	financeiros	e	creditícios.	Este	trabalho	
só	 trata	 dos	 benefícios	 tributários,	mas	 os	 outros	 dois	 instrumentos	 também	 são	 importantes.	A	 respeito	 deles,	 ver	
Afonso	e	Diniz	(2014).	
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e que alcancem, exclusivamente, determinado grupo de contribuintes, produzindo 
a redução da arrecadação potencial e, consequentemente, aumentando a disponi-
bilidade econômica do contribuinte.

Ainda que a redação seja imprecisa em alguns pontos conforme mostra 
Rosa (2013, p. 2-3), são observadas passagens no dispositivo que contemplam 
os elementos usualmente presentes na definição de gasto tributário: “exceção 
ao sistema tributário de referência”, ou tributo de referência como seria mais 
adequado; “objetivos econômicos e sociais”; “determinado grupo de contri-
buintes”; e “redução da arrecadação potencial”. 

Tal dispositivo não apareceu nas LDOs posteriores. Ademais, o seu alcance 
era limitado, pois restrito aos projetos de lei ou às medidas provisórias que 
afetassem a arrecadação no exercício financeiro correspondente. 

Na ausência de uma clara definição, a solução passou a depender de 
exercícios interpretativos dos dispositivos existentes. Henriques (2009, p. 34-39) 
entende que o § 1º do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), contém definição de benefício tributário, ainda 
que equivocadamente tratada como renúncia:

§ 1° A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumi do, concessão 
de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de 
cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros 
benefícios que correspondam a trata mento diferenciado.

Segundo o autor, a definição da LRF deve ser respeitada em todas as esferas 
de governo, notadamente em relação ao demonstrativo previsto no § 6º do  
art. 165 da Constituição Federal, tendo em vista a natureza de lei nacional da LRF 
que, ademais trata de normas de direito financeiro.

Henriques (2009, p. 45-48) considera a definição apresentada na LDO 
compatível com a definição da LRF a menos da inclusão de um critério finalístico 
representado pela presença dos objetivos econômicos e sociais. A inclusão 
do critério acarreta a exclusão indevida de normas tributárias do conceito de 
benefício tributário. 

Rosa (2013, p. 2-3), por sua vez, entende ser indevido restringir os objetivos 
apenas aos econômicos e sociais, como faz a redação da LDO ao propor a inclusão 
de objetivos culturais, científicos e administrativos. 

Afora os comandos legais, cabe investigar o entendimento da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB), órgão responsável pela elaboração e divulgação 
dos demonstrativos relativos aos benefícios tributários. Nos documentos de divul-
gação regularmente apresentados, os demonstrativos são antecedidos de alguns 
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comentários que reproduzem quase literalmente parte de documento produzido 
pela RFB em 2003 (BRASIL, 2003, p. 9-13). Esse texto refletiu as discussões feitas 
sobre o tema no órgão, na ocasião. Cabe transcrever a passagem que apresenta a 
definição de gastos tributários:

 Gastos tributários são gastos indiretos do governo realizados por intermédio do 
sistema tributário, visando a atender objetivos econômicos e sociais.

São explicitados na norma que referencia o tributo, constituindo-se uma exceção 
ao sistema tributário de referência, reduzindo a arrecadação potencial e, conse-
qüentemente, aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte.

Têm caráter compensatório, quando o governo não atende adequadamente a 
população quanto aos serviços de sua responsabilidade, ou têm caráter incenti-
vador, quando o governo tem a intenção de desenvolver determinado setor ou 
região. (RFB, 2003, p.13). 

A passagem é muito semelhante à redação da LDO, cabendo dois registros. 
O primeiro é que na definição da RFB não consta a passagem “e que alcancem, 
exclusivamente, determinado grupo de contribuintes”. Não se sabe se foi consi-
derada redundante, talvez com base na hipótese de que as desonerações de caráter 
geral integram a estrutura do tributo e, portanto, não podem ser gastos tributários. 
De qualquer modo, teria sido desejável incluir a passagem para evitar dúvidas. 

O segundo registro diz respeito ao último parágrafo da passagem, não 
existente da definição da LDO. De acordo com esse parágrafo, os gastos tribu-
tários precisam ter caráter compensatório ou incentivador. Segundo Henriques 
(2009, p. 48-55), o parágrafo acrescenta mais um critério finalístico, além dos 
objetivos econômicos e sociais. E assim como no caso desses objetivos, também 
considera o parágrafo acrescido incompatível com a definição da LRF, não provida 
de elementos finalísticos. 

Vale observar que a RFB não parece entender que a LRF ou qualquer outra 
norma contenha alguma definição de gasto ou de benefício tributário a qual ela 
deva se sujeitar. No demonstrativo regularmente apresentado pela RFB o funda-
mento legal citado é o inciso II do art. 5° da LRF que apenas reproduz o § 6º do 
art. 165 da Constituição Federal e exige compensação para renuncia de receita e 
aumento de gasto permanente. 

Na verdade, até 1996, a RFB não definia benefício tributário. A partir desse 
ano, passou a utilizar uma definição sem elementos finalísticos. Em 2003, adotou a 
que vige atualmente. Segundo a RFB (BRASIL, 2003, p. 7 e 12), essa última mudança, 
que também resultou na substituição da expressão “benefício tributário” por “gasto 
tributário”, se deveu à necessidade de enfatizar a ótica “econômico-orçamentária” 
e não a ótica “jurídico-tributária”. O mesmo texto apresenta os gastos tributários 
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relativos a 2003 com e sem as correções advindas da mudança de definição, resul-
tando em um número 8,7% menor, em vista do efeito líquido da exclusão de algumas 
desonerações e inclusão de outras. 

A utilização de elementos finalísticos na definição de gastos tributários é 
usual na experiência internacional, com o intuito de reforçar a sua natureza de 
gasto e a necessidade de tratá-lo como tal. No entanto, é preciso utilizar esses 
elementos de modo que evite que certas desonerações sejam indevidamente 
excluídas dos demonstrativos elaborados pela RFB. A expressão “objetivos econô-
micos e sociais”, conforme já comentado, exclui gastos tributários que se destinam 
a alcançar outros objetivos. Talvez fosse mais adequado utilizar uma expressão 
mais genérica como “objetivos alcançáveis por meio dos gastos diretos”. 

A inclusão do caráter compensatório ou incentivador, por sua vez, é desne-
cessária, se não for inadequada. Se houver interpretação generosa de modo que 
quase todos os benefícios se enquadrem em um ou outro caráter, a inclusão é 
desnecessária. A interpretação mais literal, no que lhe concerne, pode excluir 
importantes benefícios, o que torna a inclusão inadequada. Por exemplo, a desone-
ração da cesta básica não parece destinada a compensar a oferta insuficiente de 
serviços de responsabilidade do governo, nem a incentivar setor ou região.

Outra questão associada diz respeito às desonerações tributárias presentes na 
Constituição Federal. É preciso responder se essa condição desqualifica ou não a 
desoneração como gasto tributário por torná-la parte da estrutura básica do tributo 
ou por algum outro motivo. A RFB não exclui automaticamente as desonerações 
previstas na Constituição Federal da lista de gastos tributários, o que parece ser um 
procedimento adequado. É claro que existem princípios no capítulo tributário da 
Carta Magna que integram a estrutura básica dos tributos, como a equidade fiscal 
e, sendo assim, determinada desoneração que ajuste certo tributo a esse princípio 
não deve ser considerada gasto tributário. Entretanto, se desonerações constitu-
cionais em geral forem automaticamente desqualificadas como gasto tributário, sem 
qualquer outra consideração, a noção de gasto tributário, as estatísticas produzidas 
e o tratamento específico recebido perderiam o sentido. 

Enfim, há importantes questões em aberto acerca de qual é e qual deveria 
ser a definição de benefício tributário ou de gasto tributário no Brasil. Conforme 
visto, as opções seguidas afetam sobremaneira o subconjunto das desonerações 
tributárias classificadas como gasto tributário. Este, por sua vez, está sujeito a 
tratamento específico, a exemplo da presença no demonstrativo previsto no § 6º 
do art. 165 da Constituição Federal, e da exigência prevista no art. 14 da LRF que 
requer compensação para a perda de receita. 

O ideal seria que houvesse uma definição explícita e adequada de benefício 
tributário ou de gasto tributário no ordenamento brasileiro, a ser obrigatoriamente 
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utilizada para fins de atendimento do disposto na LRF e na Constituição Federal. 
A definição precisaria ser capaz de separar as desonerações que integram das que 
não integram a estrutura básica do sistema tributário, reduzindo a margem para o 
uso indevido de critérios. A própria LRF seria um local indicado para isso. Seria 
útil ainda que a norma legal apresentasse algumas diretrizes que orientassem a 
composição da estrutura básica do sistema tributário. 

Com ou sem definição legal, a RFB poderia precisar melhor a sua definição 
de gasto tributário e divulgar os demonstrativos com explicações que permitissem 
compreender porque certas desonerações estão no demonstrativo e outros não, 
levando-se em conta a definição e a estrutura básica do tributo utilizada. As notas 
poderiam ainda esclarecer dúvidas relevantes presentes entre os analistas como, 
por exemplo, o uso do critério finalístico ou o tratamento das desonerações consti-
tucionais. Além de esclarecer dúvidas, o procedimento permitiria maior interação 
com os analistas, possibilitando a formação de consensos e o aprimoramento dos 
demonstrativos e da própria legislação. 

4.2 Estimativas de perda de receitas com gastos tributários

Desde 1989, a RFB elabora o demonstrativo de benefícios tributários 
previstos no § 6º do art. 165 da Constituição Federal. A apresentação do demons-
trativo no projeto de lei orçamentária trouxe uma implicação importante. Como 
se sabe, a lei orçamentária autoriza o gasto e projeta a receita. Nesse contexto, 
durante muito tempo, a divulgação dos dados relativos à perda de receita com o 
gasto tributário foi feita com base nas receitas projetadas e apenas como anexo da 
lei orçamentária. Não se tratava da produção de uma série histórica Somente em 
2011 a RFB passou a divulgar estimativas de perdas baseadas em valores efetivos e 
a compor uma série histórica, independente da lei orçamentária. 

Atualmente, os valores projetados são enviados anualmente ao Congresso 
Nacional como anexo à proposta de orçamento da União, enquanto as estimativas 
dos dados efetivos são divulgadas na página eletrônica da RFB.5 Em ambos os 
casos, os demonstrativos não são acompanhados de maiores explicações sobre o 
modo como os cálculos são feitos. 

Alguns detalhes foram obtidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU) 
mediante solicitação de informações à RFB, no âmbito de uma auditoria para avaliar 
a governança dos benefícios tributários. Os detalhes estão em relatório produzido 

5  Todas as estatísticas produzidas pela RFB relativas à renúncia tributária estão em sua página eletrônica <http://idg.
receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal>. Acesso em: 28 jun. 2016.  
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pelo TCU como parte de suas atribuições (BRASIL, 2014, p. 28-30).6 Embora as 
informações digam respeito aos demonstrativos que acompanham a proposta de 
lei orçamentária, em boa medida valem para os demonstrativos dos dados efetivos. 

Com base nas informações prestadas pelo TCU, pode-se constatar que a RFB 
estima cada gasto isoladamente e não considera modificações no comportamento 
dos contribuintes e nem o reflexo na arrecadação de outros tributos. Trata-se, 
portanto, do método da perda inicial de receita visto anteriormente e seguido pela 
grande maioria dos países por conta da sua simplicidade, apesar das limitações. 

O primeiro passo é identificar a regra de tributação normal que incidiria sobre 
a situação desonerada. Isso é feito por meio da análise da legislação instituidora do 
gasto tributário, bem como da legislação geral de referência dessa situação. Desta 
análise, resultam os elementos essenciais da tributação normal, como fato gerador, 
base de cálculo e alíquotas aplicadas. Vê-se, assim, que a RFB utiliza o conceito legal 
e não o conceitual para identificar a estrutura básica do tributo.

 O passo seguinte é a busca das informações sobre esses elementos, notada-
mente as declarações apresentadas pelos contribuintes e as obtidas junto aos 
órgãos gestores dos gastos tributários, normalmente um ministério setorial, além 
de outras fontes, como as estatísticas produzidas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

Por fim, as estimativas são calculadas, simulando a tributação normal que 
incidiria na situação, não fosse a desoneração. Em alguns casos, as informações são 
insuficientes e o gasto tributário aparece no demonstrativo sem a respectiva estimativa. 

O TCU (BRASIL, 2014, p. 30) apurou que a RFB possui um caderno metodo-
lógico para a previsão de cada item do gasto tributário. No entanto, observa que 
essa metodologia não é publicada pela RFB para fins de consulta por parte da 
sociedade, dos analistas e dos órgãos de controle. 

Os demonstrativos das estimativas e previsões apresentam cada um dos 
gastos tributários separados por função orçamentária, tipo de tributo e região. Os 
números das tabelas que seguem foram retirados da publicação da RFB intitulada 
“Demonstrativos dos Gastos Tributários – Estimativas Bases Efetivas – 2013”.7 

Ressalta-se que as estimativas precisam ser vistas com cautela por conta das 
limitações do uso do método da perda inicial de receita e do desconhecimento 
dos detalhes a respeito de como as estimativas são feitas, além das dúvidas acerca 

6	 	Trata-se	de	relatório	de	 levantamento	de	auditoria	feito	no	âmbito	do	Processo	nº	TC	018.259/2013-8,	aprovado	no	
plenário	do	TCU,	em	14	de	maio	de	2014,	pelo	Acórdão	nº	1205/2014.	O	material	está	em	sua	página	eletrônica	<http://
www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20140516/AC_1205_16_14_P.doc>.	Acesso:	28	de	junho	de	2016.

7	 	O	documento	está	na	página	eletrônica	da	RFB,	disponível	em:	<https://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/
renuncia-fiscal/demonstrativos-dos-gastos-tributarios/dgt-versao-para-republicacao_02-06-2016.pdf>.	Acesso	 em:	 28	
jun.	2016.	
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de como os gastos tributários são separados das demais desonerações tributárias. 
Ademais, as comparações internacionais são prejudicadas por conta das diferenças 
metodológicas na elaboração das estatísticas. Por fim, a série histórica disponível 
contém poucos anos diante de mudanças metodológicas ocorridas ao longo do 
tempo, gerando inconsistências que impedem a comparação entre anos relativa-
mente distantes. Ver, a respeito, Pureza (2007, p. 4-5).

A Tabela 2 apresenta as estimativas da perda total de receitas com os 
gastos tributários para o período de 2011 a 2015, sendo que os dois últimos anos 
referem-se à projeção.

Tabela 2 – Perdas de receita com gastos tributários no Brasil

2011 2012 2013 2014* 2015*

Perdas de receita – PR (R$ bilhões) 152,4 182,4 223,3 253,7 271,8

PR/Receita administrada pela RFB (%) 16,2 18,4 20,3 22,1 22,8

PR/PIB (%) 3,5 3,8 4,2 4,5 4,6

Fonte: RFB. 
Obs.: *Projeção.

Em 2013, último ano com dados efetivos, as perdas foram de R$ 223,3 
bilhões, o equivalente a 20,3% da receita administrada pela RFB e a 4,2% do PIB. 
Isso significa que de cada 100 reais arrecadados pelo governo federal, outros 20,3 
reais deixaram de ser recolhidos por conta dos gastos tributários. Visto de outro 
modo, a carga tributária do Brasil chegou a 33,74% do PIB em 2013, segundo a 
própria RFB. Essa é a carga suportada pelos contribuintes que não estão entre os 
beneficiados pelos gastos tributários. Teoricamente, mantida a carga tributária, se 
os gastos tributários fossem eliminados e substituídos por cortes horizontais de 
tributação que alcançassem a todos, haveria um alívio médio próximo de 12,4% 
para os que atualmente não são beneficiados com esses gastos (4,2/33,74). 

A Tabela 2 mostra também tendência de crescimento das perdas de receita 
com gastos tributários no período considerado. Embora os dados relativos a 2014 e 
2015 sejam projeções, o aumento em relação a 2013 deve ser confirmado. De fato, 
as desonerações tributárias foram intensamente utilizadas como instrumento de 
política econômica no primeiro Governo Dilma, mas com reflexos estatísticos nos 
anos seguintes. Outro conjunto de informações, divulgado na página eletrônica 
da RFB intitulado “desonerações instituídas”,8 permite constatar que, no período 
2011-2014, foram adotadas 235 medidas de desoneração (gasto tributário ou não), 

8	 	Disponível	em:	<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/desoneracoes-instituidas/desonera-
coes-instituidas-capa>.	Acesso	em:	28	jun.	2016.	
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média de quase 60 medidas ao ano. A perda estimada de receita com essas medidas é 
de R$ 431 bilhões, conforme os cálculos apresentados na mesma fonte. Na verdade, 
as perdas devem ser maiores, pois esse número só contempla a perda de receita do 
próprio ano em que a medida foi tomada e de alguns anos futuros, sem considerar, 
portanto, todo o período de vigência da desoneração. 

Juntamente com o aumento dos gastos públicos, o intenso uso das desone-
rações tributárias impediu o governo federal de alcançar suas metas de superávit 
primário (receitas não financeiras menos despesas não financeiras). A rápida 
deterioração da situação fiscal da União, notadamente a partir de 2014, levou 
inclusive à revisão da prática de conceder benefícios tributários de modo indis-
criminado. Em 2015, foram apenas oito medidas e, em 2016, o número deverá ser 
ainda menor. O mais provável é que os excessos sejam desfeitos daqui para frente, 
com a revogação de muitas dessas medidas, de tal modo que, em algum momento 
futuro, os gastos tributários parem de subir ou mesmo caiam como proporção do 
PIB, revertendo a tendência dos últimos anos. 

A Tabela 3 mostra os principais gastos tributários relativos a 2013, ordenados 
por ordem decrescente de perda de receita. Como se vê, 80,7% das perdas concen-
tram-se em apenas nove modalidades. É possível ver ainda que os gastos tribu-
tários perseguem objetivos variados, com destaque ao Simples Nacional, regime 
especial de tributação para as micro e pequenas empresas, responsável por 27,8% 
das perdas; o estímulo ao desenvolvimento regional, incluído aí a Zona Franca de 
Manaus e Áreas de Livre Comércio; a desoneração da população de menor renda, 
objetivo alcançado por meio dos rendimentos isentos e não tributáveis do Imposto 
de Renda da Pessoa Física (IRPF) e da desoneração da cesta básica; o apoio ao 
trabalhador possibilitado pela desoneração da folha de salários e dos benefícios 
do trabalhador; e a complementação de certos gastos sociais, notadamente saúde, 
educação e assistência social, por meio do apoio às entidades sem fins lucrativos e 
da dedução de despesas do rendimento tributado pelo IRPF.

tabela 3 –  modalidades de gastos tributários – 2013

Modalidades
Perdas de receita 

(R$ milhões)
Participação  
no total (%)

Participação  
acumulada (%)

Simples Nacional 62.056,6 27,8 27,8

Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio 23.608,8 10,6 38,4

Agricultura e agroindústria ‒ Desoneração Cesta Básica 18.493,6 8,3 46,6

Entidades sem fins lucrativos imunes e isentas 18.343,1 8,2 54,9

Rendimentos isentos e não tributáveis ‒ IRPF 17.764,5 8,0 62,8

Deduções do rendimento tributável – IRPF 12.905,4 5,8 68,6
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Modalidades
Perdas de receita 

(R$ milhões)
Participação  
no total (%)

Participação  
acumulada (%)

Desoneração da folha de salários 12.284,3 5,5 74,1

Benefícios do trabalhador 9.005,2 4,0 78,1

Programa de inclusão digital 5.829,9 2,6 80,7

Desenvolvimento regional 5.746,4 2,6 83,3

Poupança e letra imobiliária garantida 5.029,3 2,3 85,6

Informática e automação 4.934,9 2,2 87,8

Medicamentos, farmacêuticos e equip. Médicos  4.337,9 1,9 89,7

Pesquisas científicas e inovação tecnológica 2.817,8 1,3 91,0

Setor automotivo 2.519,4 1,1 92,1

Reidi* 2.217,6 1,0 93,1

Financiamentos habitacionais 1.540,0 0,7 93,8

Embarcações e aeronaves 1.531,3 0,7 94,5

Cultura e audiovisual 1.219,8 0,5 95,0

Petroquímica 1.166,9 0,5 95,5

Prouni 1.057,4 0,5 96,0

Outros 8.900,2 4,0 100,0

Total 223.310,5 100,0

Fonte: RFB. 
Obs.: * Regime Especial de Incentivos para Desenvolvimento da Infraestrutura.

A Tabela IV, por sua vez, informa a distribuição dos gastos tributários relativos 
a 2013 por função orçamentária, também em ordem decrescente de perda de receita. 

Tabela 4 – Gastos tributários por função orçamentária ‒ 2013

Função orçamentária
Perdas de receita 

 (R$ milhões)
Participação
no total (%)

Participação
acumulada (%)

Comércio e serviço 64.998,5 29,1 29,1

Trabalho 31.633,3 14,2 43,3

Indústria 28.304,7 12,7 55,9

Saúde 25.844,0 11,6 67,5

Agricultura 20.808,2 9,3 76,8

Ciência e tecnologia 14.279,5 6,4 83,2

Educação 10.847,8 4,9 88,1



Tema I – Política Fiscal – Josué Alfredo Pellegrini

Finanças Públicas – XXI Prêmio Tesouro Nacional – 2016166

Função orçamentária
Perdas de receita 

 (R$ milhões)
Participação
no total (%)

Participação
acumulada (%)

Assistência social 9.530,7 4,3 92,4

Habitação 7.121,6 3,2 95,5

Energia 4.038,5 1,8 97,4

Transporte 3.028,9 1,4 98,7

Cultura 1.391,4 0,6 99,3

Outras 1.483,5 0,7 100,0

Total 223.310,5 100,0

Fonte: RFB.

É possível ver que 29,1% dos gastos tributários dizem respeito a Comércio 
e Serviços. Poucas funções abarcam grande parte do total dos gastos tributários. 
Por exemplo, 67,5% dos gastos tributários, mais de dois terços do total, referem-se 
apenas a Comércio e Serviços, Trabalho, Indústria e Saúde. Os dois primeiros, 
acompanhados de Indústria, destacam-se por conta do Simples Nacional e da 
Zona Franca de Manaus que contemplam empresas de todos os setores. Seguem-se 
as demais principais funções com o respectivo gasto tributário mais importante: 
Trabalho ‒ aposentadoria por moléstia grave e acidente; Saúde ‒ despesas médicas 
do IRPF; Agricultura ‒ desoneração da cesta básica; Ciência e Tecnologia ‒ infor-
mática e automação; Educação – despesas com educação no IRPF e entidades 
sem fins lucrativos; Assistência Social ‒ entidades filantrópicas; e Habitação – 
poupança. IPEA (2011) estima que, aproximadamente, 31,7% dos gastos tribu-
tários federais de 2011 poderiam ser considerados gastos sociais, o equivalente a 
8,7% do Orçamento da Seguridade Social desse ano. 

A classificação dos gastos tributários por função orçamentária representa 
um primeiro passo na integração com a linguagem orçamentária. Entretanto, a 
função é o nível mais agregado de apresentação das despesas no orçamento. Seria 
interessante verificar a possibilidade de classificar os gastos tributários em níveis 
mais desagregados como subfunção ou programa. Esse fato facilitaria também 
a integração com o Plano Plurianual que é estruturado com base em programa, 
objetivos, metas e indicadores. Essa padronização de apresentação, conforme 
visto, seria útil para melhor avaliar o desempenho do gasto tributário vis-à-vis o 
gasto direto, além de oferecer informações mais completas a respeito de quanto e 
de como se gasta em cada área. 

Em termos de classificação por tributo desonerado, em 2013, 32,5% diziam 
respeito ao imposto de renda e 24,5% à Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins), os dois mais importantes, seguidos de Contribuição 
Previdenciária e IPI, com 20% e 10,8%, respectivamente. Por esse critério, a abran-
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gência das estatísticas brasileiras supera o padrão internacional, muitas vezes 
restrito ao imposto de renda ou ao IVA. 

O Brasil, em relação à abrangência por esfera de governo, peca por conta 
da falta de informações a respeito dos estados e municípios. O § 6º do art. 165 
da Constituição Federal e a LRF também aplicam-se a esses entes. Desse modo, 
eles também estão legalmente obrigados a apresentar demonstrativos de gastos 
tributários nas respectivas LDOs e propostas de lei orçamentária anual. Entre-
tanto, a prática tem sido informar apenas o total da perda de receita projetada, 
sem maiores explicações. 

Embora não estejam absolutamente explícitos no texto do citado § 6º, 
os gastos tributários teriam de vir discriminados, cada qual acompanhado da 
respectiva perda de receita, segundo Henriques (2009, p. 20-21). Só assim seria 
possível conhecer os custos de cada um desses gastos e compará-los com os gastos 
diretos ou com os retornos gerados, razões que justificam a exigência constitu-
cional do demonstrativo. 

Vale observar que as desonerações tributárias concedidas no âmbito do ICMS 
têm sido alvo de muitas críticas por levarem à “guerra fiscal” entre os estados. O 
resultado do conflito seria perda de receita estadual e insegurança jurídica para 
as empresas beneficiadas, com efeitos duvidosos em termos de atração de investi-
mentos, uma vez que a política de incentivo é disseminada pelo país. A apresen-
tação de demonstrativos detalhados por parte dos estados poderia contribuir para 
melhor compreender o problema. 

Por fim, é preciso avaliar a viabilidade de se apresentar as estimativas de 
perda de receita de um conjunto mais amplo de desonerações tributárias e não 
apenas das considerados gastos tributários. A RFB parece que já identifica todas as 
desonerações em seu trabalho de elaboração dos demonstrativos, mas a estimativa 
da perda de receita de cada uma exige um esforço extraconsiderável. Conforme 
visto, Reino Unido e Canadá divulgam as estimativas tanto do gasto tributário 
como das desonerações que compõem a estrutura básica dos tributos. A vantagem 
desse conjunto mais amplo de informações é que os analistas poderiam reordenar 
os dois conjuntos de acordo com a definição de gasto tributário que achassem 
mais adequada. 

4.3 Mecanismos de controle e avaliação 

Além do demonstrativo previsto no § 6º do art. 165 da Constituição Federal, 
existem no Brasil dois comandos voltados à fase de introdução de novos gastos 
tributários ou ampliação dos já existentes e que poderiam representar alguma 
forma de controle se fossem efetivamente cumpridos. O primeiro é o § 6º do  
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art. 150 da Carta Magna que determina que as desonerações tributárias sejam 
feitas mediante lei específica que trate exclusivamente do tributo desonerado 
ou matérias elencadas no dispositivo. No entanto, o art. 14 da LRF prevê que as 
propostas de concessão ou ampliação de benefícios tributários venham acompa-
nhadas de estimativa de perda de receita e, caso a perda não esteja considerada 
na previsão de receita do orçamento, as propostas devem apontar as medidas 
compensatórias dirigidas ao aumento de receita. 

Enquanto o primeiro comando visa tornar a concessão de benefícios tributários 
mais transparente e sujeita ao debate público; o segundo busca criar condições para 
que cada esfera de governo cumpra suas metas fiscais. A julgar pela forte expansão 
das desonerações tributárias nos últimos anos, conforme visto, é bem possível que 
os dois comandos não estejam operando adequadamente. O TCU (BRASIL, 2014,  
p. 23-25) aponta que o § 6º do art. 150 da Constituição Federal não tem sido 
respeitado pelo Poder Executivo Federal, quando introduz benefícios tributários 
por meio de medida provisória. O Supremo Tribunal Federal (STF) já teria tomado 
várias decisões entendendo o referido dispositivo como caso de reserva absoluta 
de lei em sentido formal. Ademais, essas medidas provisórias, por vezes, regulam 
também outras matérias que não as previstas no comando. 

Há ainda indicações de que o art. 14 da LRF também não vem sendo 
adequadamente respeitado, tanto nas propostas do Poder Executivo como do 
Poder Legislativo. Ao constatar o problema em relação ao Poder Executivo, o TCU 
(BRASIL, 2014, p. 16-17) recomenda que a instituição de renúncias tributárias 
seja disciplinada formalmente dentro desse Poder, explicitando-se as responsa-
bilidades dos órgãos centrais e setoriais envolvidos, notadamente em relação ao 
papel do Ministério da Fazenda na avaliação do impacto fiscal dessas medidas. 
Pureza (2007, p. 10), quando trata do art. 14 da LRF, afirma: 

Esta fórmula representa um instrumento de controle social valioso sobre a criação 
do gasto tributário, porém, na prática, as decisões políticas tendem a prevalecer, 
sendo relativamente comum a implementação de medidas de desoneração tributária, 
inclusive sob a forma de medidas provisórias editadas pelo governo federal, sem a 
devida observância do art. 14 da LRF. A fim de contornar tais exigências, adotam-se 
interpretações criativas para compensar a renúncia de receita e, assim, afrouxar o 
compromisso do proponente com a adequação orçamentária e financeira da proposta 
de desoneração. 

Em relação aos estados e municípios, as informações são mais escassas, mas 
é bem provável que também não estejam respeitando o § 6º do art. 150 da Consti-
tuição Federal e o art. 14 da LRF, quando instituem novos benefícios tributários.

Afora os dois dispositivos antes descritos, dirigidos à instituição de novos 
gastos tributários, o ordenamento brasileiro não conta com outros regramentos 
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relevantes diretamente dirigidos ao conjunto dos gastos já existentes. A exigência 
de metas fiscais para as três esferas de governo prevista no § 1º do art. 4° da 
LRF poderia exercer controle indireto sobre o total de gastos tributários, mas os 
mecanismos de controle e ajuste desta lei estão mais voltados aos gastos diretos, a 
exemplo do art. 9° que trata da limitação de emprenho e movimentação financeira 
e dos arts. 18 a 23, voltados para as despesas de pessoal. Conforme visto, a ênfase 
no controle sobre os gastos diretos pode estimular os gastos tributários. Ademais, 
nos últimos anos, os três níveis de governo não se empenharam em alcançar as 
metas fiscais, prática que desqualifica essas metas como instrumento eficaz de 
controle das contas públicas.

O ordenamento brasileiro também não conta com regras aplicáveis a todos 
os gastos tributários, disciplinando, por exemplo, gestão, monitoramento, prazos 
de validade e avaliação. As normas existentes são vagas, como o inciso IV, do  
art. 7º da Lei nº 10.180, de 2001, que exige das unidades administrativas da 
administração pública federal que mantenham rotinas de acompanhamento e 
avaliação dos programas, dos projetos e das atividades sob sua responsabilidade. 
A alínea “e” do inciso I do art. 4° da LRF, por sua vez, incumbe a LDO de dispor 
sobre “normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 
programas financiados com recursos dos orçamentos”. 

Na ausência de regras gerais dirigidos aos gastos tributários, eles operam 
dos mais variados modos, alguns mais propensos ao monitoramento e avaliação, 
outros menos. Condição necessária, mas não suficiente, para que determinado 
gasto tributário seja adequadamente monitorado e avaliado é a existência de um 
órgão gestor formalmente designado. O candidato natural é o ministério titular 
da função associada ao gasto tributário ou a alguma agência especificamente 
designada. 

A legislação instituidora de muitos benefícios tributários sequer designa 
formalmente um órgão gestor, especialmente os chamados benefícios de 
autofruição, cuja intervenção da administração pública é mínima.9 E isso mesmo 
que o gasto tenha vinculação a determinadas áreas de atuação do governo federal 
que contam com órgãos setoriais responsáveis, como saúde, educação e ciência e 
tecnologia. A maioria desses benefícios não possui prazo de vigência determinado 
e, por vezes, são muito antigos, alguns criados na década de 1960. Segundo o TCU 
(BRASIL, 2014, p. 22), esses benefícios correspondiam a R$ 80,4 bilhões no total 
de gastos tributários apresentados no demonstrativo que acompanhou a proposta 
de lei orçamentária de 2013. 

9  Nos benefícios de autofruição, não há processo concessório, pois o próprio contribuinte, no momento do cálculo do 
tributo, verifica o enquadramento na regra desonerativa, cumpre os requisitos se houver e usufrui o benefício. Em alguns 
casos, há a exigência de habilitação prévia na RFB, mas, uma vez obtida, o procedimento torna-se automático.
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Os gastos tributários que requerem contraprestações dos beneficiados, 
por sua vez, possuem órgãos gestores, em geral. Entretanto, de acordo com o 
TCU (BRASIL, 2014, p. 38-39), esses órgãos normalmente não contêm em seu 
regimento interno regras de controle e gestão dos benefícios tributários, nem 
detalham os procedimentos praticados quando são questionados. Há inclusive 
órgãos sem clareza a respeito do seu papel como gestor. As normas instituidoras 
dos benefícios também costumam ser econômicas a esse respeito. 

Especificamente em relação à avaliação das políticas financiadas com 
renúncia de receitas, o TCU (BRASIL, 2014, p. 44 a 46) constatou que poucos 
órgãos efetuam algum tipo de avaliação de resultados dessas políticas. Na verdade, 
a maioria das políticas não possui os requisitos mínimos de um desenho de política 
pública, tais como objetivos indicadores e metas. 

A LDO de 2014 (Lei nº 12.919, de 2013), em seu § 3º do art. 95, impôs 
a obrigatoriedade da apresentação de objetivo nas propostas que contenham 
renúncia de receita. Entretanto, conforme antes dito, os comandos de LDO 
possuem alcance temporal limitado e não são mantidos continuamente nas 
versões dos anos seguintes. 

Se os órgãos gestores não funcionam adequadamente ou simplesmente não 
existem, a falta poderia ser compensada em alguma medida pelos órgãos centrais 
(Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Casa 
Civil da Presidência da República). Entretanto, conforme afirma o TCU (BRASIL, 
2014, p. 35-36 e 39-43), os órgãos centrais não acompanham as políticas de renúncias 
tributárias, nem avaliam de modo sistemático e individualizado as políticas públicas 
feitas por meio do uso de renúncias tributárias, mesmo quando elas possuem 
objetivos econômicos. Tal constatação vale inclusive para os benefícios tributários 
cujo fundamento legal não prevê órgão gestor. Faltou ao TCU apenas analisar a 
atuação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), atualmente subor-
dinado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

A RFB, especificamente, não tem atribuição para acompanhar a execução 
de políticas feitas com renúncia de receitas. Apenas exerce a sua atribuição de 
fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias, atribuição essa que eventual-
mente pode resvalar em usufruto impróprio de benefícios tributários. 

Também a atuação da Controladoria-Geral da União (CGU) é insuficiente, 
pois, segundo o TCU (BRASIL, 2014, p. 41-42), o trabalho fiscalizador da CGU está 
restrito às unidades auditadas no âmbito da prestação de contas anuais dos gestores.

Em parte, a insuficiência de atuação dos órgãos envolvidos se deve à indefinição 
identificada pelo TCU (BRASIL, 2014, p.10-17) na distribuição de competências e 
responsabilidades entre esses órgãos, seja na fase de instituição do benefício, inclusive 
na aplicação do art. 14 da LRF, seja posteriormente, durante o monitoramento,  
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a avaliação e a eventuais correções. De particular importância é a clara separação de 
responsabilidades entre a RFB, de um lado, e os órgãos gestores, de outro. Talvez esse 
regramento ajudasse também a minorar a dificuldade representada pelo sigilo fiscal 
alegado pela RFB quando os órgãos gestores requerem informações mais detalhadas 
sobre os benefícios tributários sob sua responsabilidade. 

Os gastos tributários, como regra, também não estão sujeitos a qualquer 
espécie de prazo que abra a oportunidade de analisar o benefício, eventualmente 
propondo correções ou simplesmente o encerramento. O prazo pode ser de 
vigência, revalidação ou relativo à avaliação periódica. No caso dos gastos diretos, 
o orçamento anual e o PPA renovado a cada quadro anos abrem rotineiramente 
essa oportunidade, ainda que não seja adequadamente aproveitada. No entendi-
mento do TCU (BRASIL, 2014, p. 26), dos gastos tributários que possuem órgão 
gestor, 52% tem prazo de vigência definido em lei, percentual esse que cai a 23% 
para os gastos sem órgão gestor. 

A LDO relativa ao exercício de 2013, (Lei n° 12.708, de 2012) previu no 
§ 1° do art. 91 que os projetos de lei aprovados ou medidas provisórias que 
tratassem de concessão ou ampliação de benefício tributário contivessem clausula 
de vigência de no máximo cinco anos. A determinação já havia aparecido em 
versões anteriores. Entretanto, além do alcance restrito à ampliação dos benefícios 
já existentes ou à criação de novos, o dispositivo foi suprimido na LDO relativa ao 
exercício seguinte (Lei nº 12.919, de 2013). 

Enfim, uma vez que os gastos tributários são introduzidos no ordenamento, 
eles tendem a vigorar indefinidamente, uma vez que as regras e práticas não são 
arquitetadas para testá-los de algum modo. Segundo Pureza (2007, p. 13):

[...] na tradição brasileira, os benefícios acabam assumindo o formato de benesse 
eterna, pois uma vez inseridos no sistema tributário nacional ali tenderão a perma-
necer para todo o sempre. São muito raros os casos de benefícios concedidos por 
prazo determinado e muito mais raras ainda as iniciativas legais que tenham por 
objetivo suprimir benefícios já existentes. 

Diante de todas as constatações feitas, o TCU (BRASIL, 2014, 47-50) lista 
vinte fragilidades constatadas na governança dos benefícios tributários e apresenta 
propostas de encaminhamento, todas devidamente aprovadas em sessão plenária 
do Tribunal. Entre os principais encaminhamentos: a) recomendar à Casa Civil da 
Presidência da República que, quando da análise de proposições que contenham 
renúncia de receita, observe o instrumento legal adequado; e verifique a existência 
de mecanismos que garantam a revisão periódica dos benefícios tributários; b) 
recomendar aos órgãos centrais que, em conjunto, adotem plano de providências 
a ser enviado ao TCU em 180 dias para a criação de mecanismos de acompa-
nhamento e avaliação dos benefícios tributários sem órgão gestor; verifiquem a 
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pertinência de se atribuir a algum órgão do Poder Executivo a supervisão desses 
benefícios; e orientem os órgãos gestores para que elaborem metodologia de 
avaliação dos benefícios sob sua responsabilidade, incluindo cronograma e perio-
dicidade de avaliação; e c) recomendar aos órgãos setoriais que adotem plano de 
providências a ser enviado ao TCU em 180 para verificar a pertinência de regula-
mentar a gestão das ações governamentais financiadas por renúncias tributárias 
sob sua responsabilidade, considerando as atividades a serem desenvolvidas, 
inclusive procedimentos de controle e de avaliação; e definir objetivos, indica-
dores e metas para essas ações, de forma que possibilite a avaliação dos resultados 
alcançados por tais políticas, em atenção ao princípio da eficiência insculpido no 
art. 37 da Constituição Federal.

Embora seja de suma importância que os órgãos do Poder Executivo se 
empenhem diretamente na avaliação dos gastos tributários, esses órgãos, de forma 
voluntária ou por exigência legal, poderiam também contratar periodicamente 
centros de pesquisa, universidades e instituições não governamentais aptos a 
realizar a tarefa, a exemplo do que faz a Alemanha. Além da avaliação, seria muito 
útil a catalogação dos trabalhos técnicos existentes que tratam dos gastos tribu-
tários, tarefa que poderia estar a cargo de alguma entidade contratada ou do Ipea.10

O Poder Legislativo, nas suas atribuições constitucionais, por seu turno, pode 
elaborar normas gerais, fiscalizar e até avaliar os gastos tributários. Na prática, 
entretanto, tem se atido a aprovar propostas de ampliação e concessão de novos 
benefícios, seja de iniciativa própria seja de iniciativa do Poder Executivo, muitas 
vezes por meio de medidas provisórias e sem o devido atendimento do disposto 
no art. 14 da LRF. A análise das propostas segue o procedimento previsto para 
qualquer outra matéria: feita individualmente, dispersa em comissões temáticas, e 
sem a integração com os gastos diretos e o orçamento. Nessas condições, o mérito 
das propostas, muitas vezes similar a outros benefícios já existentes, assim como a 
atuação dos potenciais beneficiados elevam as chances de aprovação. 

Com vistas a alterar esse quadro, seria desejável que o Congresso Nacional, 
em entendimento com o Poder Executivo Federal, suprisse a falta de normas gerais 
aplicáveis às três esferas de governo, voltadas ao disciplinamento dos gastos tribu-
tários, seja na fase de instituição seja durante a vigência. As regras, entre outros 
itens, deveriam conter definição precisa de gasto tributário, diretrizes para apresen-
tação e cálculo das estimativas de perdas de receita, integração com o orçamento e o 
PPA, prazo de validade ou revalidação periódica, mecanismos de monitoramento e 
avaliação, regras de controle do total dos gastos tributários e distribuição de compe-
tências entre os órgãos da administração pública. A LRF, na condição de lei nacional 
de direito financeiro, seria uma opção natural para abrigar o disciplinamento. 

10  Não se sabe ao certo quão frequentemente os pesquisadores se dedicam a avaliar os gastos tributários no Brasil. Ver, por 
exemplo, Pellegrini e Mendes (2014) que trata da desoneração da folha de pagamentos. 
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Ademais, o Congresso Nacional poderia prever procedimentos específicos 
para a análise de propostas de criação de novos benefícios ou de ampliação dos 
benefícios já existentes. Uma possibilidade a ser avaliada seria a análise conjunta 
dessas propostas segundo cronograma anual previamente definido, de preferência 
em sintonia com o cronograma da LDO e do projeto de lei orçamentária anual. 

Outra prática recomendável ao Poder Legislativo seria a produção de 
relatórios de avaliação de benefícios tributários escolhidos de acordo com certos 
critérios, seguindo de certo modo a prática do Congresso americano. É impor-
tante notar que, de acordo com o inciso XV do art. 52 da Constituição Federal, 
compete ao Senado Federal avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema 
tributário nacional.

O Poder Legislativo também não pode descuidar do cumprimento irrestrito 
do § 6º do art. 150 da Constituição Federal e do art. 14 da LRF que tratam respec-
tivamente da exigência de lei específica e de compensação da perda de receita em 
caso de criação ou ampliação de benefícios tributários. 

Por fim, vale realçar que o diagnóstico apresentado e as propostas sugeridas 
se aplicam em boa medida aos estados e municípios. Os estudos sobre a situação 
de governança dos gastos tributários no âmbito dessas duas esferas de governo 
são mais raros, mas as evidências indicam que a situação está em estágio mais 
atrasado que o alcançado pelo governo federal. Basta ver que a grande maioria 
dos estados e municípios não apresenta o demonstrativo de benefícios tributários 
previsto no § 6º do art. 165 da Constituição Federal.

5 Considerações finais

Esse trabalho buscou oferecer subsídios para melhor compreensão dos 
gastos tributários, também conhecidos como benefícios tributários. A tarefa foi 
desenvolvida em três etapas. As duas primeiras buscaram oferecer elementos 
conceituais e práticos, extraídos da experiência internacional, para aplicá-los, e na 
terceira etapa, ao caso brasileiro. 

O tema envolve importantes desafios intelectuais e práticos. Há questões 
relativas à adequada definição de gasto tributário e à produção de estimativas 
que retratem com fidelidade a perda de receita pública decorrente de cada gasto 
tributário e do seu conjunto. Há também o problema dos incentivos à expansão 
dos gastos tributários e dos riscos que trazem à eficiência dos gastos públicos, à 
funcionalidade do sistema tributário, ao controle das contas públicas e à distri-
buição da carga tributária entre os contribuintes. Tais fatos, por sua vez, trazem 
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à baila a questão da criação de mecanismos adequados de controle dos gastos 
tributários ou do aperfeiçoamento dos mecanismos existentes de tal modo que os 
gastos sejam utilizados com parcimônia. 

Em termos de experiência internacional, há grande dificuldade de compa-
ração entre os países, mesmo considerando-se apenas as nações da OCDE, por 
conta dos diferentes modos que os gastos tributários são abordados, inclusive com 
o emprego de expressões, definições e metodologias estatísticas distintas. Outra 
dificuldade é que nem sempre a análise centrada nas disposições legais existentes 
permite formar um quadro preciso de como os países lidam na prática com os 
gastos tributários. 

Mesmo com as dificuldades, de modo geral, percebe-se que, nas últimas 
décadas, a preocupação com a expansão dos gastos tributários, ainda que não 
necessariamente respaldada em séries históricas consistentes, resultou na busca de 
arranjos que possibilitassem mais transparência e controle dos gastos tributários. 
Assim, normas tributárias esparsas, imperceptíveis para os analistas de finanças 
públicas e formuladores de política econômica, passaram a ser vistas como espécie 
de gasto público, realizado por meio do sistema tributário, retratáveis quantitati-
vamente com estimativas de perda de receita e passíveis de sujeição a mecanismos 
de controle e avaliação tais quais os gastos diretos. É preciso reconhecer, entre-
tanto, que esse processo ainda não foi concluído e está sujeito a retrocessos e a 
experiências malsucedidas que requerem correções de rumo. Enfim, trata-se de 
um processo de aprendizado em curso. 

No Brasil, houve avanços ao longo das duas últimas décadas. Os demons-
trativos de gastos tributários, acompanhados de estimativas de perdas de receita 
de cada um deles, tornaram-se mais elaborados e abrangentes em termos de 
tributos cobertos, na esfera federal. A introdução de novos gastos tributários, 
por sua vez, encontrou restrições na exigência de lei especifica e de compen-
sação para a decorrente perda de receitas. 

Entretanto, ainda é preciso avançar bastante. Não há uma definição legal 
de gasto tributário ou qualquer espécie de diretriz para a elaboração do demons-
trativo. A RFB, por sua vez, não oferece maiores esclarecimentos, trazendo dúvidas 
a respeito dos critérios utilizados na discriminação dos gastos tributários e da 
metodologia empregada na elaboração das estimativas. 

Mas a maior carência refere-se aos mecanismos de controle dos gastos tribu-
tários. A forte expansão desses gastos nos últimos anos sugere que as restrições 
dirigidas a propostas de criação de novos gastos ou ampliação dos existentes não 
estão funcionando a contento. Indica também a existência de falhas nos proce-
dimentos de elaboração e análise de propostas no Poder Executivo e no Poder 
Legislativo. 
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Em relação aos gastos tributários em vigor, não existem normas gerais 
aplicáveis diretamente a todos eles, disciplinando limites globais, interação com o 
orçamento, gestão e monitoramento, bem como mecanismos que abram a possibi-
lidade de revisão ou cancelamento dos gastos, a exemplo de avaliação periódica ou 
de prazos de validade ou validação. Como regra, também as normas que criaram 
os benefícios não dispõem de tais mecanismos ou, se eles existem, não estão sendo 
seguidas, conforme denuncia a deficiente atuação dos respectivos órgãos gestores. 
Alguns gastos tributários sequer contam com órgão gestor designado. Essas 
deficiências, por sua vez, não são supridas pelos órgãos centrais e de controle do 
Poder Executivo, nem pela atuação do Poder Legislativo e da sociedade em geral, 
notadamente entidades técnicas e acadêmicas.

Vale ressaltar que o foco do presente texto foi o governo central, mas em 
grande medida aplica- se também aos estados e municípios. Na verdade, em que 
pese à falta de informações, é possível afirmar que os problemas encontrados na 
esfera federal sejam ainda mais graves que nas esferas estadual e municipal. 

Enfim, os gastos tributários existentes em âmbito federal, estadual e 
municipal carecem de normas que os disciplinem de modo geral, desde a elabo-
ração de demonstrativos até a previsão de limites globais, controle e avaliação. 
Espera-se dos Poderes Legislativo e Executivo que tomem a iniciativa e supram a 
falta de um marco legal para os gastos tributários. Entretanto, isso só não basta. 
No Brasil, existem normas que não são obedecidas, ou ainda pior, são obedecidas 
apenas protocolarmente, gerando apenas mais custos desnecessários. O mais 
importante é que os formuladores de políticas públicas e os gestores de recursos 
públicos conscientizem-se de que esses recursos são limitados geram custos 
quando são extraídos da sociedade e, portanto, devem gerar retorno compatível, 
seja na forma de gastos tributários seja na forma de gastos diretos. 
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Resumo

A situação fiscal e os ciclos políticos nos municípios brasileiros: uma análise 
a partir de dados em painel dinâmico espacial

Os ciclos políticos orçamentários pressupõem que os administradores 
centrais não maximizam a função de bem-estar social e se utilizam de instru-
mentos de política fiscal para aumentar a probabilidade de reeleição ou de eleição 
de um candidato coligado. Os municípios geram um ciclo político orçamentário 
via manipulação da política fiscal, ou seja, da manipulação da execução orçamen-
tária. Apesar do incremento nas receitas decorrente também das mudanças na 
Constituição Federal de 1988, 87,4% dos municípios brasileiros têm problemas 
na situação fiscal. O objetivo principal do trabalho é estudar os efeitos dos ciclos 
políticos orçamentários na situação fiscal dos municípios brasileiros, no contexto 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Para isso, são estimados modelos de 
dados em painel dinâmico espacial, que indicam a existência de ciclos políticos 
orçamentários. Em relação à Teoria dos ciclos políticos orçamentários, é possível 
inferir que os resultados são coerentes na condição de sinalizadores de ciclos 
eleitorais, mas divergentes na tendência dos ciclos, ou seja, o que se pôde observar 
foi uma melhora nos indicadores fiscais nos anos eleitorais, sugerindo um 
movimento contracíclico. Essa descoberta evidencia que os ciclos estão acompa-
nhando as regras estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A análise 
espacial indica a dependência espacial das proxies da variável dependente, desta-
cando a existência do efeito yardstick competition, de mímica dos gastos e do efeito 
spillover. Constata-se, por meio dos efeitos indiretos, que a existência de interação 
entre os municípios vizinhos é um fator relevante para a sua situação fiscal. Um 
aumento na população eleitoral tem impacto negativo na situação fiscal. O alinha-
mento partidário é importante para uma boa situação fiscal. Municípios alinhados 
com os governos federal e estadual apresentam melhores resultados dos indica-
dores. Ressaltam-se os benefícios fiscais de se manter alinhado com os governos 
estadual e federal. Entretanto, diante do sistema político de coalizões e dos indícios 
de que o alinhamento partidário no caso brasileiro é basicamente um mecanismo 
eleitoral dos ciclos eleitorais, demandam-se mais estudos acerca do tema, visando 
identificar os impactos econômicos e sociais da utilização desse mecanismo.

Palavras-chave:  Finanças públicas. Situação fiscal. Ciclos políticos 
orçamentários. Dados em painel dinâmico espacial.
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1 Introdução

A Teoria dos Ciclos Político-Econômicos avalia a conexão entre a economia 
e a política como uma “explicação adicional para as flutuações econômicas a partir 
da influência dos fatores políticos” (ORAIR et al., 2012, p. 1) ao pressupor que 
os administradores centrais não maximizam a função de bem-estar social e se 
utilizam de instrumentos de políticas monetária e fiscal para aumentar a probabi-
lidade de reeleição ou de eleição de um candidato coligado.

Dada a estrutura federativa do Brasil, Fialho (1999) afirma que a política 
fiscal é o principal instrumento eleitoral de que o governo dispõe, ao considerar a 
impossibilidade de entes subnacionais terem controle sobre políticas monetárias. 
Então, a autora supõe que, em períodos pré-eleitorais, os governos utilizam 
políticas fiscais expansionistas para elevar a renda no curto prazo e, em períodos 
pós-eleitorais, fazem uma contração fiscal.

Os municípios geram um ciclo político orçamentário via manipulação da 
política fiscal local, ou seja, da manipulação da execução orçamentária. Outras 
formas de manipulações fiscais podem ser feitas, como a isenção de impostos, 
aumento das despesas e até austeridade fiscal. Ressalta-se que essas manipulações 
podem gerar ciclos orçamentários com volatilidade tal que afetem a continuidade 
das políticas públicas municipais e gerem desequilíbrios fiscais que restrinjam o 
crescimento econômico.

No caso dos ciclos políticos no Brasil, os agentes econômicos podem ser 
punidos pelo comportamento oportunista segundo a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) (BRASIL, 2000), implantada no ano 2000, que tem três níveis de 
regras: i) as regras gerais; ii) as mais duras para fins de mandato (ciclo político); e iii) 
as flexíveis para casos especiais (ciclo econômico). A instituição dessas regras tem 
como objetivo o equilíbrio nas contas públicas, ajuste fiscal permanente, controle 
do endividamento, transparência e controle social (BRASIL, 2013). As regras para 
fim de mandato referem-se a gastos com pessoal, contratação de operação de 
crédito, endividamento, realização de despesas que se estenderão até o exercício 
seguinte e transferências voluntárias. Desse modo, caso ocorra descumprimento, 
o agente público pode sofrer sanções pessoais como multas, perda de bens, ressar-
cimento do dano, perda da função pública e suspensão de direitos políticos.

Apesar do incremento nas receitas decorrente também das mudanças na 
Constituição Federal de 1988, 87,4% dos municípios brasileiros têm problemas na 
situação fiscal. O ano de 2016 apresentou o pior nível de indicadores desde o início 
da série histórica do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF).1 Além disso, 36,3% das 

1  Para mais informações, acesse: <http://www.firjan.com.br/ifgf/>.
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prefeituras estão em situação crítica; 51,1%, em dificuldades; 12,1%, em gestão 
fiscal boa e somente 0,5% (23 prefeituras), com conceito de excelência na gestão 
fiscal, mesmo com os programas de ajuste fiscal do pós-Real e da LRF (FIRJAN, 
2016). Clementino (2000) argumenta que falta capacidade aos municípios brasi-
leiros de assumir as funções das competências implementadas em 1988. Perce-
be-se, de forma geral, uma ineficiência na gestão fiscal da administração pública 
municipal, que pode ser agravada pela existência dos ciclos políticos econômicos 
ou, contrafactualmente, a existência dos ciclos políticos econômicos pode ser um 
fator de ineficiência na gestão fiscal da administração pública municipal.

A gestão fiscal também está atrelada às desigualdades regionais brasileiras. 
Segundo o ranking referenciado no Índice Firjan para o ano de 2015, os municípios 
que apresentaram os piores indicadores relativos aos conceitos de gestão fiscal se 
concentram na Região Nordeste, enquanto os melhores se localizam nas Regiões 
Sul e Sudeste. Bartolini e Santolini (2009) e Videira e Mattos (2011), ao estudarem 
ciclos políticos e dados orçamentários, indicam a existência de yardstick compe-
tition, demonstrando que os prefeitos agem observando os prefeitos vizinhos, e 
também o efeito spillover,2 principalmente dos gastos com investimento. Esses 
efeitos espaciais podem ser fatores explicativos para a aglomeração espacial dos 
resultados de gestão fiscal. 

A literatura internacional é vasta no que tange aos trabalhos que buscam 
evidências dos ciclos políticos em termos de eleições presidenciais, como os 
trabalhos de Alesina e Roubini (1992), Agria (1994), Berger e Woitek (1997), 
Hallerberg et al. (2002), Akhmedov e Zhuravskaya (2004), Mink e Haan (2006), 
Tujula e Wolswijk (2007) e Streb e Lema (2009). A relação entre ciclos políticos e 
regras fiscais na esfera macroeconômica é avaliada por trabalhos como os de Rose 
(2006), Warin e Donahue (2006), Hagen (2006), Bergman e Hutchison (2015) e 
Alberola et al. (2016). De maneira ampla, esses autores destacam que as regras 
fiscais mantêm a política fiscal mais estável, reduzindo os movimentos pró-ci-
clícos dos ciclos políticos. 

Quanto aos entes subnacionais, são poucos os trabalhos que os avaliam. 
Podem ser citados os estudos de Drazen e Eslava (2005), que encontram evidências 
de ciclos políticos nos municípios colombianos; de Aidt et al. (2011), que constatam 
distorções na política fiscal dos municípios portugueses nos períodos eleitorais; e de 
Sjahrir et al. (2013), que apresentam evidências de ciclos nos gastos dos distritos da 
Indonésia entre 2001 e 2009. Rose (2006) estuda a relação entre regras fiscais e os 
ciclos políticos em 43 estados norte-americanos, constatando que os ciclos políticos 
orçamentários são mais fortes em estados sem regras fiscais. Cioff et al. (2012) 
avaliam 7500 municípios italianos, concluindo que regras fiscais reduzem os ciclos 

2  O efeito spillover, também conhecido como efeito transbordamento, captura como as características do município 
afetam os municípios vizinhos.
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políticos. Bartolini e Santolini (2009) ponderam que as regras fiscais não eliminam 
os ciclos, apenas mudam o padrão de comportamento oportunista do político.

A literatura sobre ciclos políticos econômicos para o caso dos municípios 
brasileiros ainda é reduzida. Sakurai (2009) investiga as evidências dos ciclos 
políticos e partidários na execução dos municípios brasileiros entre 1990 e 2005, 
indicando a existência de ciclos políticos nas despesas, principalmente para as 
funções de saúde e saneamento, habitação e urbanismo, assistência e previdência 
e transporte. Videira e Mattos (2011) avaliam a interação espacial entre os gastos 
municipais em saúde, educação e investimento dos municípios brasileiros entre 
1997 e 2008, tendo encontrado indícios de manipulação das despesas, tendo em 
vista que, em anos eleitorais, as despesas com saúde, educação e investimento 
foram aumentadas. Esses autores constatam, ainda, evidências de interação 
espacial entre os municípios das microrregiões brasileiras, de forma que, em anos 
eleitorais, o padrão dos gastos públicos dos municípios vizinhos afeta o compor-
tamento do município em questão. Gregório et al. (2011) e Silva et al. (2011) 
revelam evidências de ciclos políticos nos municípios mineiros e da Região Norte 
do Brasil, respectivamente. Quanto às regras fiscais e ciclos políticos, Nakaguma 
e Bender (2006) analisam os estados brasileiros entre 1986 e 2002, indicando a 
efetividade da LRF para controle do endividamento. Sakurai (2009) afirma que a 
LRF foi responsável por uma recomposição das despesas municipais.

O objetivo deste trabalho é estudar os efeitos dos ciclos políticos orçamen-
tários na situação fiscal dos municípios brasileiros, entre 2006 e 2015, de acordo 
com o contexto da LRF, sob a hipótese de que, em anos eleitorais, ocorre deterio-
ração da situação fiscal dos municípios. O trabalho avança ao associar os ciclos 
políticos à qualidade da gestão fiscal dos municípios e, dadas a dimensão terri-
torial e as diferenças regionais no Brasil, a inserção da abordagem espacial, ao 
conjecturar que a literatura nacional ainda é restrita nessa perspectiva, visto que 
apenas Videira e Mattos (2011) utilizam a interação espacial como análise dos 
ciclos políticos no Brasil. 

Constatou-se que, tendo como base a estimação de um modelo para dados 
em painel dinâmico, com a inclusão da defasagem espacial, os ciclos políticos 
ocorrem nos municípios brasileiros, mas com movimento contrário ao esperado, 
posto que foi observada uma melhora dos indicadores fiscais em anos eleitorais. 
O alinhamento partidário é importante para uma boa situação fiscal. Municípios 
alinhados com os governos federal e estadual apresentam melhores resultados dos 
indicadores. Em contrapartida, um aumento na população eleitoral tem impacto 
negativo na situação fiscal. 

O trabalho está dividido em outras cinco seções, além desta introdução.  
A seção 2 apresenta aspectos relacionados à Teoria dos Ciclos Políticos. A seção 3 
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mostra o contexto institucional dos municípios brasileiros. A seção 4 expõe a metodo-
logia utilizada e a fonte dos dados. A seção 5 é destinada à apresentação e discussão 
dos resultados. A seção 6 traz as considerações finas do trabalho.

2 Aspectos teóricos dos ciclos 
políticos orçamentários

A Teoria dos Ciclos Políticos Orçamentários deriva do estudo dos Ciclos 
Políticos Econômicos, surgidos a partir da década de 1970, com o intuito de analisar 
como a economia é influenciada pelas políticas governamentais. A evolução da 
Teoria dos Ciclos Político deu origem aos Modelos Clássicos (ou tradicionais) 
e aos Modelos Racionais. Os Modelos Clássicos são divididos em Oportunistas 
e Partidários e consideram que os eleitores agem de acordo com expectativas 
adaptativas, de modo que os agentes têm visão backward-looking da formação das 
expectativas, tomando decisões segundo os conhecimentos do passado.

Os Modelos Clássicos Oportunistas, cuja origem é o trabalho de Nordhaus 
(1975), pressupõem políticos idênticos que fazem o que for necessário para 
continuar no poder, inclusive desconsiderar a ideologia partidária. Segundo 
Nordhaus (1975), os policymakers têm total controle sobre a política econômica 
e, para permanecerem no poder, fazem uso do trade-off entre inflação e desem-
prego. Assim, nos períodos pré-eleitorais, estimulam a demanda agregada com 
políticas monetárias expansionistas, reduzindo desemprego à custa da pressão 
inflacionária. No período pós-eleitoral, adotam medidas para controlar inflação, 
com contração da demanda agregada e aumento do desemprego.

Os Modelos Clássicos Partidários mantêm as suposições dos Modelos 
Clássicos Oportunistas, mas acrescentam a influência partidária (orientações do 
partido) nas decisões políticas. Desse modo, os eleitores votam no partido que 
tem propostas com as quais se identificam. O trabalho pioneiro de Hibbs (1977), 
ao analisar as taxas de desemprego no governo da Grã-Bretanha, entre o Partido 
Trabalhista e o Partido Conservador, e dos Estados Unidos, entre os governos 
democráticos e republicanos, conclui que as variáveis macroeconômicas são 
correlacionadas com as orientações políticas do governante.

Os Modelos Racionais também adotam as suposições básicas dos Modelos 
Clássicos e dividem-se em Modelos Racionais Oportunistas e Modelos Racionais 
Partidários, mas consideram que os eleitores agem de acordo com expectativas 
racionais, tendo conhecimento do ambiente político-econômico. Rogoff e Silbert 
(1988) inicia a fundamentação teórica da inserção das expectativas racionais 
na Teoria dos Ciclos Político-Econômicos, ao considerar que os governantes se 
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diferenciam uns dos outros pela sua competência e que os eleitores fazem suas 
escolhas com base nessa característica. Assim, os autores argumentam que “ciclos 
eleitorais em certas variáveis de política macroeconômicas – como impostos, 
gastos governamentais, déficits e expansão monetária – derivam de assimetrias 
de informação temporárias” (ROGOFF; SILBERT,1988, p. 2, tradução nossa). Os 
autores encontram evidências empíricas de ciclos político econômicos nas eleições 
nacionais dos Estados Unidos e Alemanha.

Os Modelos Racionais Partidários avaliam que o trade-off entre inflação e 
desemprego terá um peso diferente para cada partido político, de acordo com 
suas ideologias, e que os políticos agem motivados pelas expectativas racionais 
dos eleitores e da ideologia de seu partido. Alesina (1987) conclui que as decisões 
do governo mudam em decorrência dos partidos, da diferença ideológica das 
políticas consideradas ótimas para cada partido. Essa afirmação fundamenta-se 
no trabalho de Alesina e Sachs (1986), que avalia a política monetária dos Estados 
Unidos, entre 1948 e 1984, tendo observado a ocorrência de políticas restritivas no 
início dos governos republicanos e políticas expansionistas no início dos governos 
democratas. Esses resultados contrapõem-se aos Modelos Clássicos de Nordhaus 
(1975), ocorrendo um período de recessão em todo início de governo, seguido por 
um período expansionista no fim. 

É com base na abordagem dos Modelos Racionais Oportunistas que surge a 
Teoria dos Ciclos Políticos Orçamentários, dados os Modelos Racionais Oportu-
nistas enfatizarem a política fiscal em detrimento da política monetária como 
instrumento eleitoral em que o governo aumenta substancialmente seu consumo 
em anos eleitorais, sendo uma vantagem em relação às informações disponibili-
zadas para o eleitor fazer sua escolha.

Os trabalhos de Rogoff e Silbert (1988) e Rogoff (1990) organizam os Ciclos 
Políticos Orçamentários pressupondo eleitores e políticos racionais maximizadores 
de sua utilidade. Enfatizam as políticas fiscais em detrimento das monetárias, consi-
derando a assimetria de informação como fator de explicação dos ciclos, pois em 
um ambiente com informação perfeita, a racionalidade resultaria em um ajuste das 
expectativas e, consequentemente, na descontinuidade dos ciclos no longo prazo.

O modelo desenvolvido por Rogoff (1990) define as preferências do cidadão 
representativo como uma função do consumo de bens públicos e privados, do 
investimento público e dos fatores não pecuniários do agente político. A tecno-
logia é dada pela produção de bens privados (função de bens não estocáveis 
descontados por imposto lump-sum), e de bens públicos (função de bens públicos 
no presente período e dos investimentos em um período posterior descontados 
por imposto lump-sum). A produção dos bens públicos também é impactada 
pelos fatores não pecuniários do agente político, que são a capacidade inata de 
administração e a experiência do agente político. A utilidade do agente político 
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é função da utilidade do cidadão representativo, somada à rentabilidade do ego,3 
condicionada ao tempo que o agente permanece no poder.

No período eleitoral, o agente político observa seu fator não pecuniário no 
momento presente e determina o imposto lump-sum, os bens públicos ofertados e 
o investimento público. Por sua vez, os eleitores observam o imposto lump-sum, os 
bens públicos ofertados e o investimento público, mas dada a assimetria de infor-
mações, não observam o fator não pecuniário no momento presente, de modo 
que formam crenças alicerçadas no fator não pecuniário observado no momento 
anterior ao atual.

Diante do cenário de informação incompleta, o autor discute três alternativas 
de mitigação da ocorrência de ciclos políticos orçamentário. A primeira estratégia 
é a reforma no processo orçamentário, em que o governo não pode mudar regras 
de política fiscal antes das eleições. Entretanto, essa alternativa tem dois custos, 
de que no período eleitoral, os eleitores não conseguem distinguir os políticos 
competentes dos incompetentes, e o político incumbente não consegue empregar 
sua competência antes da eleição. Esses custos implicam que se as rendas de ego 
do incumbente são pequenas, as mudanças têm efeito e os ciclos diminuem. Caso 
contrário, quando as rendas de ego são altas, os ciclos tomam proporções gigantes, 
ou seja, na prática, mudanças de regra podem reduzir o bem-estar social.

A segunda alternativa é um regime de intervalo pequeno entre eleições, o 
que faria com que o incumbente incompetente fosse logo retirado do cargo, ou a 
prática de eleições endógenas, de modo que o incumbente pode convocar eleições 
antes do prazo.

A última alternativa é a “autonegação” para sinalizar a competência, em 
que o incumbente usa distorções de política fiscal socialmente destrutivas para 
sinalizar sua competência, por meio da destruição de parte da sua dotação do 
consumo de bens privados, de modo que sua utilidade será reduzida. Esse fato 
pode ocorrer quando a sociedade forçar qualquer incumbente que quer concorrer 
à reeleição a pagar uma taxa. Esse regime poderia melhorar o bem-estar, entre-
tanto, a imposição de uma taxa pode distorcer a escolha da política fiscal de um 
incumbente egoísta, pois ele tem um olhar diferente do trade-off entre consumo de 
bens públicos e privados do que o eleitor. E a maior desvantagem dessa alternativa 
é encontrar na prática o valor dessa taxa.

Essa modelagem considera que o agente político pode se candidatar por 
períodos infinitos. Apesar de esse aspecto não ser aplicado às leis brasileiras, ele tem 
a vantagem de ser adaptável à realidade brasileira, ao se supor que, para períodos em 
que o agente político não é elegível, tem interesse em eleger seu sucessor do mesmo 
partido ou de partidos coligados.

3  A rentabilidade do ego, ou renda do ego, é definida pelo autor como o ganho pessoal que o político tem em estar na 
posição de administrador de Estado, considerando que esse cargo é de grande honra.
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Aidt et al. (2011) desenvolveram uma versão do modelo canônico de Rogoff 
(1990) para dois períodos, em que a utilidade do cidadão representativo é dada 
pelo consumo intertemporal dos bens privado e públicos, dada uma taxa de 
desconto. A produção dos bens públicos segue a definição de Rogoff (1990) como 
função do imposto lump-sum e do termo de estocástico relativo à competência. 
Eles inovaram ao acrescentar um fator de vantagem (ou desvantagem) do agente 
político condicionada à sua popularidade e a choques ideológicos. O equilíbrio é 
um jogo sequencial de informação incompleta. O trabalho utiliza o modelo para 
testar o oportunismo nos municípios de Portugal, ressaltando a importância da 
escolha das variáveis da especificação empírica. Os autores definem três grupos de 
variáveis exógenas necessárias para a estimação. O primeiro refere-se às caracte-
rísticas do agente político, como experiência, tentativa de reeleição, características 
pessoais e ideológicas. O segundo versa sobre os gastos públicos, principalmente 
em investimentos e transferências do governo. A terceira categoria é referente às 
características dos municípios.

Nesse trabalho, é utilizado o Modelo Racional Oportunista de Rogoff (1990) 
como referencial teórico. Desse modo, o trabalho avalia a execução orçamentária 
dos municípios brasileiros, considerando que os Modelos Racionais Oportunistas 
enfatizam as políticas fiscais em detrimento das políticas monetárias como instru-
mento eleitoral. Essa escolha deve-se a duas condições básicas do modelo, a saber: 
as expectativas racionais dos eleitores e a utilização de políticas fiscais na manipu-
lação eleitoral, que condiz com os instrumentos que os municípios podem utilizar, 
tendo em vista não poderem formular política monetária

3 Contexto institucional dos 
municípios brasileiros

Para analisar a gestão fiscal dos municípios, é necessário contextualizar a 
conjuntura da administração pública no Brasil. A Constituição Federal de 1988 
(BRASIL, 1988) legitimou o processo de redemocratização do Brasil. Antes de 
1988, os municípios eram subordinados às autoridades estaduais e federais e não 
eram qualificados como membros da federação. As mudanças fundamentais da 
Constituição Federal de 1988 foram o processo de autonomia dos municípios e o 
estabelecimento das competências municipais. O arranjo institucional praticado 
no Brasil combina, então, federalismo, presidencialismo com representação 
proporcional e multipartidarismo. A estrutura do federalismo brasileiro abrange 
três níveis autônomos de governo: a União, 26 Estados, o Distrito Federal, que 
abrange a capital do país, e 5.570 municípios.
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A descentralização das políticas públicas entre os entes subnacionais foi 
defendida e efetuada na transição entre o regime militar e a democracia como 
forma de consolidar o federalismo. Souza (2001) afirma que “o município é a 
esfera mais capaz de cumprir os anseios do povo”, reforçando a necessidade da 
descentralização. Com as mudanças provenientes da Constituição Federal de 
1988, os municípios passaram a ter mais receitas e maior poder de decisão, além 
de aumento das despesas e das suas funções.

A redistribuição das funções de cada ente federativo ocorreu com mudanças 
no Sistema Tributário, com divisão e distribuição das receitas, objetivando 
diminuir a concentração dos impostos mais produtivos na esfera da União. Assim, 
duas alterações no Sistema Tributário foram primordiais: o aumento das transfe-
rências federais para as esferas subnacionais e a transformação do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias (ICM) em Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 
Comunicações (ICMS), agregando seis impostos federais.

Dessa forma, as receitas municipais foram incrementadas pelas transferências 
e pelo Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos (ITBI), até então de compe-
tência dos Estados, incorporado no imposto sobre transmissão, a qualquer título, 
de bens imóveis por natureza ou de acessão física, e de direitos reais sobre imóveis.

Do mesmo modo que as receitas municipais aumentaram, as despesas 
também foram expandidas em decorrência da ampliação das funções dos 
municípios, com a concepção dos municípios como personagem autônomo. 

Destarte, o art. 30 da Constituição versa que é competência dos municípios: 
organizar e prestar serviços públicos de interesse local, inclusive transporte público, 
manter programas de educação infantil e de ensino fundamental (com coope-
ração técnica e financeira do Estado e da União), prestar serviços de atendimento 
à saúde (com cooperação técnica e financeira do Estado e da União), promover 
adequado ordenamento territorial e promover a proteção do patrimônio históri-
co-cultural local.

Para amparar as mudanças constitucionais, o art. 165, § 9º, da Constituição, 
previu a criação de uma lei complementar de normas de finanças públicas, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 2000, que pressupõe ação 
planejada e transparente, com limitações e regras de organização fiscal em todas 
as esferas de governo. 

Apesar da autonomia dos estados e municípios, por definição constitucional, 
o sistema governamental, regras eleitorais e de representação são homogêneos em 
todo Brasil. As relações políticas municipais, desse modo, são diretamente influen-
ciadas pelo sistema político de presidencialismo de coalizão, em que o chefe do 
Executivo constrói sua base de apoio parlamentar, combinando critérios parti-
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dários e federativos. A coalizão passa a ser um ponto de apoio socioeconômico e 
político. Entretanto, dada a diversidade dos interesses sociais, as coalizões tendem 
a ser sobredimensionadas. Os chefes do Executivo, em todas as esferas governa-
mentais, ficam atados a compromissos múltiplos, partidários e regionais. Este 
sistema é configurado pela instabilidade, e sua sustentação se baseia no desem-
penho corrente do governo (AVRITZER; ANASTACIA, 2006).

4 Metodologia

4.1 Modelo empírico

Nesse artigo, estima-se um modelo de dados em painel dinâmico com a 
inclusão da dependência espacial da variável dependente para estudar os efeitos 
dos ciclos políticos orçamentários na situação fiscal de 5562 municípios brasi-
leiros4, no período de 2006 a 2015. A escolha do período de análise considerou 
dois fatores. O primeiro versa sobre a reeleição, pois somente em 1997 foi aprovada 
a emenda constitucional que possibilitou a reeleição. O segundo é relativo às 
mudanças ocorridas nas obrigações contábeis municipais após a promulgação 
da LRF, tendo como base o art. 63, o qual define que municípios com menos de 
cinquenta mil habitantes são obrigados a disponibilizar os demonstrativos fiscais 
somente após 2005.

A abordagem espacial proposta pela incorporação da dependência espacial 
da variável dependente considera a afirmativa de Bartolini e Santolini (2009) e 
Videira e Mattos (2011) de que os eleitores comparam o desempenho dos prefeitos 
vizinhos para avaliar o desempenho do prefeito do seu município, de modo que 
o comportamento do prefeito de determinada localidade é afetado pela forma de 
administrar dos prefeitos das localidades vizinhas.

A inclusão da variável dependente defasada tem base nos trabalhos de 
Bittencourt (2002), Nakaguma e Bender (2006), e Klein e Sakurai (2015), que 
encontram evidências estatísticas de que as variáveis fiscais têm persistência 
temporal. Essa persistência é relacionada às normas e diretrizes brasileiras de 
gestão fiscal. A LRF prevê que a cada início de mandato, o prefeito deve elaborar o 

4  O Brasil possui 5570 municípios. Contudo foram extraídos da amostra os seis municípios criados após 2010, considerando 
a ausência de dados para os mesmos. Foram retirados os municípios de Mojuí dos Campos (PA), Nazária (PI), Balneário 
Rincão (SC), Pescaria Brava (SC), Pinto Mandeira (RS) e Paraíso das Águas (MS). Foram excluídos ainda Fernando de 
Noronha, por ser distrito estadual de Pernambuco, de modo que não possui eleições para prefeito; e Brasília, dado que 
o Distrito Federal abrange as competências de Estado e município concomitantemente e também não possui eleições 
para prefeito. A exclusão não altera a representatividade da amostra, considerando que os municípios acima citados 
representam 0,14% do total de municípios do Brasil.
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Plano Plurianual (PPA), com objetivos e metas dos programas e políticas públicas 
do governo. Os objetivos e metas são organizados pela Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO), em que são efetuadas as previsões de despesas de médio e longo 
prazo para as referidas políticas públicas. As despesas de médio e longo prazo 
são então desmembradas anualmente na Lei Orçamentária Anual (LOA), a qual 
define as receitas e despesas do exercício fiscal, visando às metas do PPA.

Como a situação fiscal é uma ponderação das variáveis fiscais, a situação 
fiscal atual é influenciada pela situação fiscal passada. A Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro (Firjan), considerando dados da execução orçamentária dos 
municípios (Finbra), desenvolveu um índice de gestão fiscal, IFGF, que aponta 
a situação fiscal das prefeituras brasileiras.5 O IFGF é uma ponderação de cinco 
indicadores: (i) indicador de receita própria (capacidade de arrecadação); (ii) 
indicador de gastos com pessoal (grau de rigidez do orçamento); (iii) indicador 
de investimentos (capacidade de fazer investimentos); (iv) indicador de liquidez 
(suficiência de caixa); e (v) indicador do custo da dívida (de longo prazo). 

A especificação de um modelo de dados em painel com a inclusão da 
defasagem espacial da variável dependente ( ) nos moldes de um modelo 
autorregressivo espacial (SAR) tem como princípio a hipótese de yardstick compe-
tition, apresentada por Solé-Ollé (2003), Solé-Ollé (2006), Bartolini e Santolini 
(2009) e Videira e Mattos (2011), de modo que indicadores de gestão fiscal no 
município interagem com os dos municípios vizinhos. A abordagem empírica 
para a metodologia de dados em painel dinâmico espacial ainda é restrita. Nesse 
sentido, Elhorst (2014) pondera que, para modelos dinâmicos espaciais, efeitos 
fixos são mais apropriados, mais robustos e, computacionalmente, mais acessíveis 
do que modelos randômicos.

A equação geral do modelo a ser estimado neste artigo é:6

(1)

em que: 

• yi,t é uma variável proxy para a situação fiscal do município i, no ano 
j. Essa variável é um indicador que varia de zero a um. Quanto mais 
próximo de um, melhor é o índice de situação fiscal, e mais próximo 
de zero, indica uma situação fiscal precária. Neste artigo, o modelo (1) 

5  O Apêndice A apresenta um resumo dessa metodologia. Mais informações podem ser obtidas em http://publicacoes.
firjan.org.br/ifgf/2016/.

6  A equação tem como base a representação geral proposta por Manski (1993) e Elhorst (2014).
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é estimado três vezes, sendo que uma proxy diferente para a variável 
dependente é considerada em cada estimação, a saber: IFGF, gasto com 
pessoal e investimento. 

• yi,t–1 é defasagem temporal, em um período, da variável proxy para a 
situação fiscal, incluída com o objetivo de capturar o efeito da situação 
fiscal passada sobre a atual. Espera-se que essa relação seja positiva, 
supondo a premissa de efeitos de persistência. 

• Xi,t é o vetor linha do conjunto das variáveis explicativas, composto por 
um conjunto de variáveis demográficas e um conjunto de variáveis po-
líticas. A inserção desses conjuntos de variáveis segue a literatura sobre 
Ciclos Políticos Orçamentários, como os trabalhos de Drazen e Eslava 
(2005), Santolini (2008), Bartolini e Santolini (2009) e Aidt et al. (2011). 

Conjunto de variáveis demográficas:

• dens: densidade populacional no município i, no ano t.

• jovem: percentual da população jovem (abaixo de 14 anos de idade) no 
município i, no ano t.

• idoso: percentual da população idosa (acima de 65 anos de idade) mu-
nicípio  i, no ano t.7

• eleitores: percentual da população eleitoral no município i, no ano t. 
O Brasil é um dos 22 países no mundo em que o voto é obrigatório. 
Avritzer e Anastacia (2006, p. 88) ponderam que a regra de obrigato-
riedade do voto pode provocar a ampliação de práticas clientelísticas 
na relação candidato-eleitor, em que cada lado desta relação busca uma 
oportunidade de troca de favores. Por meio dessa variável, procura-se 
captar como a “oferta de votos” pode influenciar o desempenho da ges-
tão fiscal. Espera-se que a maior “oferta de votos” afete negativamente 
a variável dependente. 

A estrutura etária e a densidade populacional são utilizadas para capturar 
as variações na demanda por serviços públicos (KLEIN; SAKURAI, 2015). Desse 
modo, um coeficiente com valor negativo dessas variáveis significa efeito de conges-
tionamento do bem público, ao passo que um valor positivo indica economia de 
escala (BARTOLINI; SANTOLINI, 2009).

Conjunto de variáveis políticas:

• opor: variáveis dummies para anos eleitorais, que assume valor 1 em anos 
de eleição e 0 para os demais anos. São consideradas duas dummies, uma 

7  A definição das faixas etárias jovem e idoso seguiu os trabalhos de Porto e Porto (2000), Santolini(2008) e Klein e Sakurai 
(2015).
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para eleições municipais e uma para eleição de governadores e presidente. 
Se estatisticamente significativas, tais dummies identificam a existência 
de ciclo político na execução orçamentária. De acordo com os Modelos 
Racionais Oportunistas, em anos eleitorais os administradores centrais 
expandem os gastos. Logo, espera-se que os coeficientes dessas variáveis 
apresentem sinal negativo, indicando um movimento pró-ciclíco dos gas-
tos e, consequentemente, um movimento contraciclíco da situação fiscal. 

• alie: variável dummy relativa ao alinhamento partidário estadual, que 
assume o valor 1 se o prefeito é da mesma coalizão que o governador do 
Estado, e 0, caso contrário. Assume-se a hipótese de que os municípios 
administrados por prefeitos da mesma coalizão do governador tenham 
maior acesso a recursos. Espera-se, portanto, que esta dummy apresente 
coeficiente com sinal positivo. 

• alif: variável dummy relativa ao alinhamento partidário federal, que as-
sume o valor 1 se o prefeito é da mesma coalizão que o presidente do 
país, e 0, caso contrário. Assume-se a hipótese de que os municípios 
administrados por prefeitos da mesma coalizão do presidente tenham 
maior acesso a recursos e, portanto, que o coeficiente desta variável seja 
positivo.

A construção das variáveis alie e alif considerou as alianças partidárias 
firmadas nos anos de eleições estaduais e federais, respectivamente, independen-
temente de as alianças não apresentarem a mesma ideologia política. Videira e 
Mattos (2011) e Klein e Sakurai (2015) utilizam a ideologia de partidos de direita e 
esquerda para definir essa variável. Contudo, Krause et al. (2005, p. 55) afirma que, 
“dadas as características eleitorais, na prática, a ideologia é vencida pela tentativa 
de obter cadeiras no legislativo e executivo, de forma a se observar crescimento da 
aglomeração de partidos na forma de coligações eleitorais”. 

• ρ é o coeficiente da variável referente à Wyi,t, que representa os efeitos 
da interação espacial (endógena) da variável dependente. Para dados 
fiscais, segundo Bartolini e Santolini (2009) o ρ mede a intensidade da 
interação dos índices de gestão fiscal entre os municípios.

• δ é o parâmetro da variável dependente defasada em um período. 

• α são os efeitos fixos.

• β é um vetor de parâmetros do conjunto das variáveis explicativas.

• εi,t é o termo de erro, com média zero e variância constante.8

8  Para garantir esse pressuposto, os erros-padrão foram computados de forma robusta, por meio do comando vce (robust) 
do software Stata.
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• W é a matriz (5562x5562) de pesos espaciais, que busca estabelecer a 
estrutura da vizinhança dos municípios. 

A escolha da matriz de pesos espaciais não pode ser feita de forma arbitrária, 
tendo em vista que a escolha equivocada pode ser uma fonte de má especificação 
do modelo econométrico. Como ainda não existem testes formais para determinar 
a matriz ótima (PLAIGIN, 2009), utiliza-se o procedimento proposto por Almeida 
(2012) e Belotti et al. (2016), embasado no teste da autocorrelação espacial, por 
meio do I de Moran, para matrizes de pesos espaciais. Inicialmente, calcula-se a 
estatística I de Moran9 relativa à variável dependente para diferentes matrizes de 
pesos espaciais e estima-se o modelo considerando a matriz de pesos espaciais que 
resulta no maior valor estatisticamente significativo de correlação espacial.

No modelo de dados em painel com a inclusão da defasagem espacial da 
variável dependente, os efeitos marginais das variáveis explicativas são decom-
postos em diretos e indiretos. Os efeitos marginais diretos são a média dos elementos 
da diagonal principal da matriz de derivadas parciais diretas e cruzadas e indicam 
como a variável dependente na unidade i muda em decorrência de uma mudança 
nas variáveis explicativas em i. Por sua vez, os efeitos marginais indiretos são as 
derivadas parciais cruzadas, que representam os transbordamentos espaciais, ou 
seja, como mudanças nas variáveis explicativas em i afetam a variável dependente 
do município vizinho (ALMEIDA, 2012; ATELLA et al., 2014; ELHORST, 2014).

As três estimações do modelo (1), estabelecidas para as diferentes proxies da 
variável dependente, foram feitas utilizando o método de Pseudo Máxima Veros-
similhança, seguindo os procedimentos propostos por Lacombe (2004), Belotti et 
al. (2013) e Belotti et al. (2016), no software Stata. 

4.2 Fonte dos dados

A base de dados desse estudo contém variáveis fiscais, eleitorais e demográ-
ficas. Para as variáveis fiscais, são utilizados os índices atualizados do relatório 
Firjan de 2016.

As variáveis de controle demográfico têm como fonte as estimativas popula-
cionais e o Censo Demográfico de 2010 do IBGE.10 A variável relativa ao percentual 
de eleitores foi construída segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A 
densidade demográfica representa o número de habitantes por quilômetro quadrado 
do município. O percentual da população jovem é a fração do número de jovens 

9  O índice de Moran é um coeficiente para medir a correlação espacial, utilizado como análise inferencial para dependência 
espacial.

10  Para mais informações, acesse: http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2010RgaAdAgsn.asp



Tema II – Contabilidade Pública – Julyana Covre e Leonardo Bornacki de Mattos

Finanças Públicas – XXI Prêmio Tesouro Nacional – 2016200

abaixo de 14 anos na população total do município. O percentual da população 
idosa é a parcela da população acima de 65 anos na população total do município. 

O TSE disponibiliza mensalmente o número de eleitores registrados nos 
cartórios eleitorais brasileiros. A variável percentual de eleitores é a fração do número 
de eleitores, em janeiro de cada ano analisado, na população total do município.

As variáveis de controle político são as dummies de alinhamento partidário 
dos municípios com os governos estaduais e federal, extraídas do TSE, tendo sido 
construídas considerando as eleições municipais de 2008 e 2012 e as eleições para 
presidente e governadores de 2006, 2010, 2014.

5 Resultados

5.1 Caracterização dos indicadores de gestão fiscal

Esta subseção busca caracterizar o comportamento dos indicadores de 
gestão fiscal entre 2006 e 2015. A análise indica a deterioração das contas públicas 
condicionada ao período eleitoral. A Figura 1 mostra o comportamento médio 
do índice IFGF. Observa-se que em 2008 e 2012 (anos de eleição municipal) 
houve aumento no número de municípios com boa gestão fiscal e diminuição 
dos municípios em situação crítica. Em contrapartida, nos anos pós-eleição 
(2009 e 2013), percebe-se um movimento contrário, em que houve diminuição de 
municípios com boa gestão fiscal e aumento dos municípios em situação crítica. 
Nos dez anos estudados, a média de municípios com boa gestão fiscal foi de 22%. 
Em 2008, foram 31% municípios com boa gestão fiscal e 26% em 2012. Já nos 
anos pós-eleição, estes números caíram para 18% e 15%, respectivamente. Quanto 
aos municípios em situação fiscal crítica, a média global foi de 26%, e nos anos 
de eleição municipal, esse percentual foi de 18% e 22%, respectivamente. Em 
2009, foi de 31%, e em 2013, de 34%. É possível inferir que a situação fiscal dos 
municípios é melhor em anos eleitorais, mas com um “custo” fiscal para o período 
pós-eleitoral.

A Figura 2 mostra a evolução do índice de gasto com pessoal. Os conceitos de 
municípios em dificuldade financeira e situação crítica para o índice de gasto com 
pessoal indicam municípios que não estão cumprindo as exigências da LRF em 
relação às despesas com pessoal. Constata-se alteração na composição do índice, 
visto que, no início da série, eram predominantes os conceitos de excelência e boa 
gestão fiscal, ao passo que 2015 o maior percentual é de municípios em dificuldade 
financeira. O percentual de prefeituras com boa gestão fiscal dos gastos com 
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pessoal passou de 50% em 2006 para 24% em 2015. Percebe-se que em 2008 o 
índice alcançou o maior valor (52%). Por sua vez, as prefeituras em situação crítica 
dos gastos com pessoal passaram de 2% em 2006 para 16% em 2015, atingindo seu 
menor valor (1%) em 2008. 

Figura 1 – evolução do índice de gestão iFgF
Fonte: Firjan (2016).

É possível fazer duas inferências sobre a evolução deste índice. Primeiramente, 
os percentuais do indicador de gasto com pessoal apontam para o não cumpri-
mento das determinações legais do art. 19, da LRF, em que os gastos com pessoal 
dos municípios não podem ultrapassar 60% da receita corrente líquida. Esses limites 
apontam o “grau de rigidez do orçamento, ou seja, o espaço de manobra das prefei-
turas para execução de políticas públicas, em especial dos investimentos” (FIRJAN, 
2016, p. 8). Desse modo, gastos elevados com pessoal inviabilizam a utilização dos 
recursos para outras atividades relevantes do serviço público.

Figura 2 – evolução do índice de gestão iFgF de gasto com Pessoal
Fonte: Firjan (2016).
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O indicador de investimento mede o total de investimentos em relação à 
receita corrente líquida,11 e o ideal é uma proporção maior do que 20%. A Figura 3 
mostra um elevado número de municípios em situação crítica ou em dificuldades 
fiscais no que tange aos investimentos. Contudo, observa-se a peculiaridade dos 
anos de 2008 e 2012, em que ocorrem diminuições significativas no percentual de 
municípios em situação ruim e aumenta o percentual de municípios em situação de 
excelência. No período estudado, a média de municípios com excelência na gestão 
fiscal foi de 22%. Em 2008, foram 32% municípios com gestão fiscal excelente 
e 34% em 2012. Já nos anos pós-eleição, tais números caíram para 15% e 11%, 
respectivamente. Quanto aos municípios em situação fiscal crítica, a média global 
foi de 38%, e nos anos de eleição municipal, esse percentual foi de 27% e 25%. 

Desse modo, o indicador de investimentos reflete o comportamento oportu-
nista preconizado por Rogoff (1990), pois em anos de eleição municipal, ocorre 
aumento significativo em gastos como pavimentação e iluminação de ruas, trans-
porte, equipamentos de escolas e hospitais, entre outros, seguido de queda, nos 
anos pós-eleição.

Figura 3 – evolução do índice de gestão iFgF de investimento

Fonte: Firjan (2016).

5.2 Evidências do oportunismo político

Essa subseção reporta os resultados referentes às estimativas obtidas para a 
Equação 1, considerando os três indicadores fiscais selecionados. O primeiro passo 
para a estimação da Equação 1 é o teste da presença de dependência espacial da 
variável dependente, o que significa que os municípios interagem espacialmente. 

11  A receita corrente líquida é o resultado da receita corrente menos as deduções da receita corrente líquida e as contribuições 
sociais.
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A Tabela 1 mostra a estatística I de Moran de autocorrelação espacial da variável 
dependente para cada ano do painel. Observa-se que, para todos os anos e todas 
as proxies para a variável dependente, as estatísticas foram positivas e significa-
tivas, indicando evidências de autocorrelação espacial. A autocorrelação espacial 
da variável dependente foi testada para as matrizes de pesos espaciais12 do tipo 
Queen (Rainha), Rook (Torre) e Distância Euclidiana.13 As matrizes Queen e Rook 
apresentaram valores próximos e os maiores coeficientes, de forma que a matriz 
Queen foi escolhida para análise, uma vez que, pela dimensão da amostra, a matriz 
Rook apresenta maior dificuldade computacional do que a matriz Queen.

tabela 1 – estatística I de moran

IFGF Gasto com Pessoal Investimento

Ano Queen Rook 
Distância 
Euclidiana

Queen Rook 
Distância 
Euclidiana

Queen Rook 
Distância 
Euclidiana

2006 0,3017*** 0,3016*** 0,2261*** 0,1991*** 0,2009*** 0,1114*** 0,1826*** 0,1820*** 0,1229***

2007 0,3212*** 0,3215*** 0,2574*** 0,1711*** 0,1702*** 0,1145*** 0,1403*** 0,1397*** 0,0979***

2008 0,3214*** 0,3218*** 0,2662*** 0,1455*** 0,1455*** 0,1019*** 0,1920*** 0,1925*** 0,1305***

2009 0,3279*** 0,3282*** 0,2550*** 0,2181*** 0,2185*** 0,1589*** 0,1484*** 0,1478*** 0,0945***

2010 0,3532*** 0,3544*** 0,2923*** 0,2343*** 0,2349*** 0,1740*** 0,1805*** 0,1795*** 0,1330***

2011 0,3427*** 0,3425*** 0,2729*** 0,2295*** 0,2293*** 0,1657*** 0,1619*** 0,1632*** 0,1142***

2012 0,2670*** 0,2668*** 0,1986*** 0,1901*** 0,1897*** 0,1366*** 0,1581*** 0,1582*** 0,0999***

2013 0,3113*** 0,3127*** 0,2553*** 0,2747*** 0,2728*** 0,2021*** 0,0672*** 0,0681*** 0,0539***

2014 0,3145*** 0,3175*** 0,2674*** 0,2341*** 0,2371*** 0,1873*** 0,1882*** 0,1878*** 0,1390***

2015 0,2546*** 0,2567*** 0,2208*** 0,2451*** 0,2460*** 0,1764*** 0,1037*** 0,1040*** 0,0819***

Fonte: Calculado pelos autores.
Notas: 1 *** significativo à 1%, ** significativo à 5% e * significativo à 10%.
2 O I de Moran e a significância estatística foram calculados no software Geoda com base em 999 permutações randômicas.

A Tabela 2 apresenta os principais resultados referentes à Equação 1.14 As 
variáveis dependentes defasadas são positivas e significativas, evidenciando que 
o indicador atual é influenciado positivamente pelo do ano anterior. Confir-
ma-se a existência do efeito de persistência ao longo do tempo, explicado pelo 
processo de construção do orçamento dos municípios, tendo como base o Plano 

12  Para a criação das matrizes, foi utilizado o comando spmat do software Stata.
13  Por definição de contiguidade, a matriz Queen considera as fronteiras e os vértices com extensão diferente de zero. 

A matriz Rook considera somente as fronteiras com extensão diferente de zero. A matriz de Distância Euclidiana é 
uma matriz simétrica, com a diagonal formada por zeros, construída pela distância geográfica entre os municípios 
(ALMEIDA, 2012).

14  A Equação 1 foi estimada pelo software Stata, pelo comando xsmle.
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Plurianual, LDO e LOA. Segundo Avritzer e Anastacia (2006, p. 208), as condições 
socioeconômicas e as instabilidades macroeconômicas afetam a governabilidade 
e são fontes de incerteza na gestão dos recursos públicos. Assim, as proxies para a 
variável dependente defasada, ao apresentar coeficientes positivos, apontam para 
a importância do planejamento orçamentário como forma de minimizar o hiato 
entre programar, coordenar, controlar e avaliar os recursos públicos.

As variáveis de alinhamento partidário foram positivas e significativas 
estatisticamente para todas as proxies da variável dependente, indicando que os 
municípios em que os prefeitos são coligados com o governo estadual e federal 
têm as finanças públicas mais equilibradas. A variável de ano de eleição municipal, 
estatisticamente significativa em todas as estimações, assinala a existência de ciclos 
políticos orçamentários. A variável de ano de eleição presidencial evidencia como 
as eleições para presidente e governadores15 afetam as finanças municipais. Obser-
va-se que os coeficientes foram significativos e positivos para o IFGF e investi-
mento e negativos para os gastos com pessoal.

A proporção entre jovens e idosos na população tem efeito positivo na gestão 
fiscal, enquanto a população eleitoral tem efeito negativo, com valores baixos. Do 
mesmo modo, a densidade demográfica foi significativa.

tabela 2 – PrinciPais resultados da equação 1

IFGF  Gasto com pessoal Investimento

yt–1 0,2311*** 0,1006*** 0,0651***

(0,0061) (0,0069) (0,0055)

Alinhamento com governo estadual 0,0067*** 0,0051** 0,0175***

(0,0013) (0,0020) (0,0029)

Alinhamento com governo federal 0,0059*** 0,0074** 0,0187***

(0,0014) (0,0022) (0,0033)

Ano de eleição municipal 0,0278*** 0,0256*** 0,0658***

(0,0011) (0,0017) (0,0028)

Ano de eleição presidencial 0,0088*** -0,0099*** 0,0373***

(0,0012) (0,0021) (0,0028)

Jovens 0,2426*** 2,8686*** 0,5111***

(0,0662) (0,1160) (0,1591)

Idosos -0,0628NS 0,0584*** -0,0176NS

(0,1363) (0,0220) (0,0329)

15  No Brasil, as eleições para governadores são realizadas em conjunto com as eleições presidenciais.
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IFGF  Gasto com pessoal Investimento

População eleitoral -0,0001*** -0,0001** -0,0003***

(0,0000) (0,0001) (0,0008)

Densidade demográfica 0,0002*** 0,0001** -0,0003**

(0,0001) (0,0001) (0,0001)

Média dos efeitos fixos 0,2535 -0,3477 0,2497

ρ 0,7432*** 0,7901*** 0,9131***

(0,0231) (0,0259) (0,0209)

Variância 0,0092*** 0,0239*** 0,0533***

(0,0001) (0,0003) (0,0004)

Log-likelihood 48619,47 24684,44 4588,98

AIC -97489,3 -49616,79 -9328,35

Observações 50058 50058 50058

Fonte: Elaboração dos autores.
Nota: *** significativo à 1%, ** significativo à 5% e * significativo à 10%.

O parâmetro espacial ρ denota que existe autocorrelação espacial global 
positiva para todas as proxies.16 Estes resultados apontam interação dos índices 
de gestão fiscal entre os municípios. Solé-Ollé (2003), Solé-Ollé (2006), Bartolini 
e Santolini (2009) e Videira e Mattos (2011) conceituam esse fenômeno como 
yardstick competition, em que os eleitores, para decidir seus votos, comparam 
o desempenho dos prefeitos vizinhos como forma de avaliar o desempenho do 
prefeito do seu município, de modo que o comportamento do prefeito de deter-
minada localidade é afetado pela forma de administrar dos prefeitos das locali-
dades vizinhas, ou seja, ocorre um movimento de mímica dos gastos em juris-
dições contíguas. 

A verificação principal do trabalho concentra-se na decomposição do efeito 
marginal das estimações da Equação 1, em efeitos diretos e indiretos. O efeito 
marginal direto é a ponderação de como as características do município podem 
afetar sua situação fiscal. O efeito marginal indireto é a avaliação de como as 
características do município podem afetar a situação fiscal do município vizinho. 
Os efeitos indiretos ocorrem por diversas vias. Cita-se, como exemplo, a utilização 
de serviços públicos do município i por moradores do município j, o que pode 
gerar congestionamento dos bens públicos, assim como moradores do município 
j serem funcionários da prefeitura do município i.

16  Segundo Almeida (2012, p.153) um ρ positivo indica que um alto(baixo) valor de y nas regiões vizinhas aumenta(diminui) 
o valor de y na região i.
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Na análise dos efeitos marginais, Tabela 3, as principais variáveis de interesse 
são as dummies de ano eleitoral para testar a existência de ciclos políticos orçamen-
tários nos municípios brasileiros.

Considerando a Teoria dos ciclos políticos orçamentários, espera-se que, em 
anos eleitorais, a gestão fiscal tenha pior desempenho. E o IFGF como uma ponde-
ração dos indicadores anteriores, o efeito dependerá da magnitude dos efeitos em 
cada indicador. Isso porque pela teoria, em anos eleitorais os administradores 
municipais tendem a praticar políticas que diminuem a arrecadação e aumentam 
as despesas. Logo, uma diminuição na receita e um aumento dos gastos causam 
quedas nos indicadores de renda e de gastos com pessoal. Por sua vez, os gastos 
com investimentos devem aumentar, tendo em vista, que o prefeito sinaliza sua 
experiência em administrar via provimento de bens públicos (ROGOFF, 1990).

Em anos de eleição municipal, para os efeitos diretos, há melhora na 
situação fiscal do orçamento público. Este resultado é oposto ao que sugerem os 
argumentos de Rogoff (1990), de que em anos eleitorais ocorre uma deterioração 
do orçamento público, via aumento das despesas e diminuição da arrecadação. 
Os resultados positivos podem ser explicados pela nova abordagem da teoria dos 
ciclos políticos orçamentários, a da regra fiscal, em que o oportunismo político 
segue regras predeterminadas de conduta fiscal (BARTOLINI; SANTOLINI, 
2009). A LRF determina regras de conduta fiscal, que são gerais e específicas para 
anos eleitorais. Entre elas, está a que reza que nos 180 dias anteriores à eleição é 
proibido aumento de despesa laboral.17 O art. 42 da referida lei veta a contração 
de obrigações de despesa que não se possa pagar dentro do próprio ano eleitoral, 
ou que tenha parcelas posteriores ao ano sem disponibilidade suficiente de caixa. 
É proibida ainda a contratação de operação de crédito por antecipação da receita. 
Desse modo, os resultados para proxies IFGF e os gasto com pessoal indicam a 
existência de ciclos eleitorais, em que o comportamento oportunista é adaptado às 
regras fiscais. Em contrapartida, o resultado positivo da proxy investimento aponta 
a existência de ciclos eleitorais na concepção de Rogoff (1990), pois o indicador de 
investimentos apresenta valor maior quando o município investe mais. O coefi-
ciente positivo indica que os municípios gastam mais com investimento em anos 
de eleição municipal. 

17  A despesa com salários, aposentadorias, pensões, obrigações patronais, horas extras e indenizações trabalhistas.
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tabela 3 – eFeitos diretos, indiretos e totais da equação 1

  IFGF Gasto com pessoal Investimento

Efeitos diretos

Alinhamento com governo estadual 0,0068*** 0,0053** 0,0180***

(0,0014) (0,0023) (0,0034)

Alinhamento com governo federal 0,0060*** 0,0076*** 0,0191***

(0,0015) (0,0025) (0,0037)

Ano de eleição municipal 0,0280*** 0,0258*** 0,0666***

(0,0011) (0,0017) (0,0028)

Ano de eleição presidencial 0,0091*** -0,0097*** 0,0383***

(0,0012) (0,0021) (0,0028)

Jovens 0,2594*** 2,9167*** 0,5533***

(0,0684) (0,1192) (0,1644)

Idosos -0,0608*** 0,0628*** -0,0121NS

(0,0135) (0,0222) (0,0332)

População eleitoral -0,0001*** -0,0001*** -0,0003***

(0,0001) (0,0001) (0,0001)

Densidade demográfica -0,0002*** 0,0001** 0,0031***

(0,0001) (0,0001) (0,0001)

Efeitos indiretos

Alinhamento com governo estadual 0,0016*** 0,0013** 0,0053***

(0,0003) (0,0005) (0,001)

Alinhamento com governo federal 0,0014*** 0,0019*** 0,0057***

(0,0004) (0,0006) (0,0011)

Ano de eleição municipal 0,0064*** 0,0064*** 0,0198***

(0,0003) (0,0005) (0,001)

Ano de eleição presidencial 0,0021*** -0,0024*** 0,0114***

(0,0003) (0,0005) (0,0008)

Jovens 0,0596*** 0,7209*** 0,1647***

(0,0162) (0,0402) (0,0499)

Idosos -0,0139NS 0,0155*** -0,0035NS

(0,0003) (0,0056) (0,0098)

População eleitoral -0,0001*** -0,0001*** -0,0001***

(0,0001) (0,0001) (0,0001)
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  IFGF Gasto com pessoal Investimento

Efeitos diretos

Densidade demográfica -0,0002*** 0,0001* 0,0001***

(0,0001) (0,0001) (0,0001)

Efeitos totais

Alinhamento com governo estadual 0,0084*** 0,0067** 0,0233***

(0,0017) (0,0028) (0,0043)

Alinhamento com governo federal 0,0074*** 0,0095*** 0,0248***

(0,0018) (0,0031) (0,0048)

Ano de eleição municipal 0,03445*** 0,0321*** 0,0863***

(0,0013) (0,002) (0,0036)

Ano de eleição presidencial 0,0111*** -0,0121*** 0,0496***

(0,0014) (0,0026) (0,0035)

Jovens 0,3189*** 3,6377*** 0,7180***

(0,0845) (0,1492) (0,2142)

Idosos -0,0747NS 0,0783*** -0,0156NS

(0,0165) (0,0277) (0,0429)

População eleitoral -0,0001*** -0,0001*** -0,0003***

(0,0001) (0,0001) (0,0001)

Densidade demográfica -0,0002*** 0,0001* 0,0004***

  (0,0001) (0,0001) (0,0001)

Fonte: Elaboração dos autores.
Nota: *** significativo à 1%, ** significativo à 5% e * significativo à 10%.

Os resultados para os efeitos indiretos dos anos de eleição municipal 
seguem o comportamento dos efeitos diretos, o que sinaliza o efeito de yardstick 
competition. Em relação aos anos de eleição federal e estadual, os efeitos diretos e 
indiretos apresentam coeficientes positivos e significativos para o índice IFGF e 
de investimento, apesar das restrições de gastos federais e estaduais por estar em 
ano eleitoral, como o veto de fazer transferências voluntárias nos três meses que 
antecedem o pleito. Em contrapartida, o indicador de gasto com pessoal apresenta 
coeficientes negativos. Percebe-se, então, que a situação fiscal dos municípios se 
deteriora, o que pode estar relacionado ao relaxamento das proibições acima 
mencionadas da LRF no âmbito municipal, no que se refere à despesa com pessoal 
em anos eleitorais. 

Duas outras variáveis importantes são as de alinhamento ideológico com o 
governo estadual e federal. Percebe-se que todos os indicadores dos efeitos diretos 
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sofrem impacto positivo e significativo se o prefeito do município for do mesmo 
partido ou coligado que o governador. O mesmo caso ocorre com o alinhamento 
entre o prefeito do município e o governo federal. Segundo Klein e Sakurai (2015), 
este resultado reflete os mecanismos de que os bens públicos podem ser providos 
diretamente pelos governos estaduais e/ou federais quando o município é alinhado 
com eles. Ressalta-se que o alinhamento com o governo federal tem impacto 
maior para os gastos com pessoal e investimentos, o que pode ser explicado pelo 
federalismo fiscal, em que os municípios são dependentes da assistência federal, 
por meio de transferências intergovernamentais, por exemplo.

Entretanto, a análise do alinhamento partidário no Brasil é desafiante, 
tendo em vista que o sistema partidário brasileiro é pouco polarizado e que, 
pelas características eleitorais, o alinhamento é partidário, não ideológico. 
Avritzer e Anastacia (2006, p. 143 e 145) ponderam que, nos sistemas propor-
cionais, o foco dos pequenos partidos é a sobrevivência eleitoral, dada a barreira 
do quociente eleitoral, de modo que a eliminação das coligações seria o fim dos 
pequenos partidos. Machado (2012) reforça a ideia do alinhamento como forma 
de maximizar votos, gerando coligações inconsistentes e que pouco sobrevivem ao 
fim do período eleitoral. Nesse sentido, para Krause et al. (2005), o alinhamento 
partidário passa a ser um mecanismo do ciclo eleitoral, confundindo a imagem 
dos partidos perante a sociedade e, em último caso, fragilizando a democracia ao 
tornar inócua a competição saudável.

Os efeitos indiretos para as variáveis de alinhamento também apresentam 
coeficientes positivos e significativos, indicando transbordamentos espaciais. Essa 
conduta relaciona-se aos mecanismos de yardstick competition (SOLÉ-OLLÉ, 
2003; SOLÉ-OLLÉ, 2006), em que os cidadãos comparam a performance do 
prefeito do seu município com os prefeitos dos municípios vizinhos. Assim, para o 
cidadão avaliar o gasto com pessoal, salários e os investimentos, hospitais, escolas, 
saneamento básico e pavimentação, é mais tangível que analisar outros fatores 
socioeconômicos e políticos. 

Quanto às características demográficas, a população de jovens apresenta valores 
positivos e significativos para os efeitos diretos e indiretos, indicando economias de 
escala no provimento de serviços públicos para essa parcela da população. Entre-
tanto, para o efeito direto, a população de idosos tem impacto negativo para o 
IFGF, indicando congestionamento de serviços públicos, ao passo que, para gasto 
com pessoal, apresenta valores positivos e significativos. Este resultado pode ser 
explicado pelo fato de uma proporção maior de idosos no município representar 
uma população que não está inserida no mercado de trabalho formal e indisponível 
para cargos públicos. Quanto aos efeitos indiretos, a população idosa não foi estatis-
ticamente significativa para as proxies IFGF e investimento, sendo positiva e signi-
ficativa para a proxy gasto com pessoal, indicando novamente a indisponibilidade 
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para cargos públicos. Os resultados encontrados para as variáveis jovens e idosos 
correspondem aos resultados de Klein e Sakurai (2015).

Os efeitos diretos e indiretos da variável proporção de eleitores na população 
municipal para todas as proxies foram significativos e negativos. Duas hipóteses 
podem ser formuladas para avaliar este resultado. Contudo, como o voto é obriga-
tório no Brasil, o número de eleitores representa “oferta de votos” para o político, 
de modo que o incumbente é incentivado a elevar gastos para tentar captar o 
maior número de votos e aumentar sua probabilidade de permanecer ou eleger 
um coligado, como preconizam Aidt et al. (2011) e Videira e Mattos (2011). Essa 
estratégia de aumentar os gastos reflete os resultados encontrados das proxies 
IFGF e gasto com pessoal. Em contrapartida, a proxy de investimento apresenta 
valor negativo, o que indica uma diminuição dos investimentos em municípios 
com população eleitoral maior. Sob a ótica da “oferta de votos”, tal resultado 
enfatiza que com uma população eleitoral maior, os prefeitos possuem “margem 
de manobra” para conseguir se reeleger ou eleger um coligado sem, necessaria-
mente, aumentar os investimentos. 

Por outro, Avritzer e Anastacia (2006, p. 88) argumentam que, em países 
com participação eleitoral diferenciada de grupos sociais, o voto obrigatório é 
uma política de Estado que busca atenuar as desigualdades políticas derivadas da 
estrutura social. Assim, os municípios com maior população eleitoral tentariam 
atenuar suas desigualdades políticas pela ampliação das políticas públicas, 
onerando o sistema.

Quanto à densidade demográfica, os efeitos diretos e indiretos são positivos 
para as proxies gasto com pessoal e investimento, indicando que municípios com 
maior densidade demográfica possuem indicadores de gestão fiscal melhores. 
Contudo, os efeitos diretos e indiretos são negativos para a proxy IFGF.

O trabalho cumpriu o objetivo de estimar os efeitos dos ciclos políticos orçamen-
tários na situação fiscal dos municípios brasileiros, mas diferentemente do esperado, 
em função das regras fiscais, constata-se uma melhora na situação fiscal em anos 
eleitorais, contrapondo-se a Shi e Svensson (2003). Os resultados encontrados corro-
boram os trabalhos de Hagen (2006), Klasnja (2008) e Santolini (2008), que ressaltam 
a importância das regras fiscais como forma de mitigar os ciclos políticos. 

6 Considerações finais

Esse artigo estimou os efeitos dos ciclos políticos orçamentários na situação 
fiscal dos municípios brasileiros, comparando as diferenças nos indicadores fiscais 
em anos eleitorais e não eleitorais, assim como o alinhamento partidário. Para tal, 
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avaliou os indicadores de situação fiscal e dados eleitorais de 5.562 municípios 
brasileiros para o período de 2006 a 2015, utilizando dados em painel espacial 
dinâmico. Os resultados da pesquisa apontam evidências de diferenças na situação 
fiscal dos municípios em períodos eleitorais, do mesmo modo que existe um efeito 
de persistência da situação fiscal ao longo do tempo. 

A análise espacial indica a dependência espacial das proxies da variável 
dependente, indicando a existência do efeito yardstick competition, de mímica 
dos gastos e do efeito spillover. Por meio dos efeitos indiretos, constata-se que a 
existência de interação entre os municípios vizinhos é um fator relevante para a 
situação fiscal deles.

Em relação à Teoria dos ciclos políticos orçamentários, é possível inferir 
que os resultados são coerentes na condição de sinalizadores de ciclos eleitorais, 
mas divergentes na tendência dos ciclos, ou seja, o que se pôde observar foi uma 
melhora nos indicadores fiscais nos anos eleitorais, sugerindo um movimento 
contracíclico. Essa descoberta evidencia que os ciclos eleitorais estão acompa-
nhando as regras estabelecidas pela LRF. Contudo, pondera-se a necessidade 
futura de trabalhos sobre a relação entre regras, transparência fiscal e ciclos 
políticos, considerando que deficiências no processo de transparência podem dar 
margem à contabilidade criativa em detrimento de um verdadeiro ajuste fiscal dos 
municípios. Diante disso, questiona-se a dificuldade das prefeituras em manter 
a qualidade de gestão fiscal em períodos não eleitorais. Fazem-se necessários o 
debate sobre a eficiência da LRF como diretriz de finanças públicas e a falta de um 
dispositivo normativo acerca da elaboração do Plano Plurianual como forma de 
melhorar o processo de planejamento e controle de recursos. 

No que tange ao alinhamento partidário, ressaltam-se os benefícios fiscais 
de se manter alinhado com os governos estadual e federal. Entretanto, diante do 
sistema político de coalizões e dos indícios de que o alinhamento partidário no 
caso brasileiro é basicamente um mecanismo eleitoral dos ciclos eleitorais, deman-
dam-se mais estudos acerca do tema visando a identificar os impactos fiscais, 
econômicos e sociais da utilização desse mecanismo.

Como limitação do trabalho, aponta-se o breve período de análise, dez anos, 
que abrange somente duas eleições municipais e o período de consolidação da 
LRF. Sugere-se para trabalhos futuros a ampliação deste período.
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Apêndice A – Metodologia Firjan

O Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) é composto por quatro indica-
dores com peso 22,5%, a saber: receita própria, gastos com pessoal, investimento, 
liquidez e um indicador com peso de 10%, o custo da dívida. O IFGF varia de 0 a 
1, e quanto mais próximo de 1, melhor é a situação fiscal do município analisado. 

tabela 4 –  resumo do cálculo do índice Firjan

Avalia Forma de Cálculo

Receita própria Capacidade de arrecadação Receita própria/receita corrente líquida

Investimentos Capacidade de fazer investimentos Investimento/receita corrente líquida

Gasto com pessoal Grau de rigidez do orçamento Gasto com pessoal/receita corrente líquida

Liquidez Suficiência de caixa Caixa-restos a pagar/ receita corrente líquida

Custo da dívida Custo da dívida de longo prazo Juros e amortizações/ receita líquida real

Fonte: Firjan (2016).

A Tabela 4 resume o cálculo e a forma de avaliação de cada indicador.  
O indicador de receita própria verifica o grau de autonomia das receitas do município, 
e é calculado pela divisão da receita própria pela receita corrente líquida.

O indicador de gasto com pessoal avalia o comprometimento das receitas 
com os gastos com pessoal, e é calculado por um menos a divisão do gasto com 
pessoal pela receita corrente líquida.

O indicador de investimento mede a parcela do investimento nos orçamentos 
municipais, dada sua importância para o crescimento econômico, e é calculado 
pela divisão dos investimentos pela receita corrente líquida. 

O indicador de liquidez tem como objetivo verificar a gestão dos recursos 
financeiros para despesas futuras, e é calculado por um menos a divisão dos restos 
a pagar pelo ativo financeiro. Por fim, o indicador de custo da dívida objetiva 
analisar o peso dos encargos da dívida em relação às receitas líquidas.
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Apêndice B – Estatísticas descritivas

tabela 5 – estatísticas descritivas

Média Desvio-padrão

IFGF 0.4915 0.1428

Gasto com pessoal 0.5864 0.212

Investimento 0.5346 0.2814

Jovens 0.2509 0.05123

Eleitores 0.7016 8.2461

Idosos 0.3731 0.1836

Densidade demográfica 109.1177 576.2156

Observações 55620  

Fonte: Retirado pela Esaf.
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Resumo

Como a análise da composição do gasto público ao longo do tempo permite 
identificar distintas fases de desenvolvimento institucional do Estado? Como 
este processo está conectado com diferentes modelos normativos de política 
econômica, adotados pelo Estado brasileiro ao longo de seu desenvolvimento 
histórico? Qual a relevância dos padrões históricos de gasto para o desenho e 
a avaliação de políticas públicas na atualidade? Ao partir de tais perguntas, o 
presente trabalho analisa a relação entre o processo de formação institucional do 
Estado e as mudanças estruturais no gasto ministerial no Brasil durante toda a 
história independente do país (1822-2015). 

O enfoque adotado consiste em identificar, por meio da despesa, padrões 
gerais de “estatalidade” e sua relação com diferentes modelos de intervenção 
estatal. Considera-se que grandes mudanças políticas e de modelo de desenvol-
vimento são refletidas inexoravelmente na estrutura do Estado por alterações 
correspondentes na composição do gasto público, seja de forma direta: a) por sua 
maior diversificação (aumento do número de ministérios com peso no gasto); ou 
b) pelo reordenamento da importância relativa dos ministérios existentes no total; 
ou indireta: c) pela reorientação da despesa a diferentes funções e atribuições sem a 
necessária alteração em peso relativo do ministério (reestruturação do conteúdo). 
A análise da diversificação na estrutura do gasto, e de sua participação relativa 
nas despesas do executivo brasileiro, permite identificar processos sucessivos de 
construção institucional do Estado, assim como pontos de inflexão nas políticas 
de desenvolvimento adotadas.

Como se trata de um estudo de caso, a metodologia utilizada está composta 
pela análise histórico-institucional e pelo rastreamento de processos (process 
tracing). O período coberto será toda a história independente do Estado brasi-
leiro, entre 1822 e 2015. O material utilizado está formado principalmente por 
fontes documentais: relatórios do Ministério da Fazenda, o Anuário Estatístico do 
Brasil e outras fontes oficiais, assim como literatura secundária sobre o tema. No 
entanto, ainda que se trate de um estudo de caso, os resultados são interpretados 
à luz da literatura de história econômica e formação do Estado na América Latina 
com o propósito de identificar particularidades do caso brasileiro, como também 
ressaltar aspectos compartilhados com outros países da região.

Os resultados revelam uma coerência entre modelos de desenvolvimento 
e estrutura de gasto ministerial. Cada período da história do país, considerado 
em termos do projeto de desenvolvimento ou matriz de intervenção adotados, 
apresenta um perfil de despesa marcado, que reforça e confirma a utilidade 



da análise da composição do gasto como um instrumento útil para avaliar as 
tendências macro da política e economia nacionais na atualidade. O trabalho inova 
em dois aspectos essenciais. O primeiro é utilizar dados e um horizonte de análise 
de longo prazo, que inclui toda a história independente do país. Segundo, a análise 
permitiu identificar problemas de fundo persistentes que limitam a capacidade 
política do Estado, como a relação entre reformas ministeriais e a expansão das 
despesas, bem como a dependência sistemática do endividamento para o finan-
ciamento do gasto público.

Palavras-chave:  Gasto público. Formação do Estado no Brasil.  
Reforma ministerial.
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1 Introdução

A dimensão fiscal apresenta uma importância vital para qualquer Estado. 
Juntamente com a defesa nacional e uma burocracia profissional, o fisco corres-
ponde a uma das três dimensões constitutivas de todo aparato estatal (BRAUN, 
1975; MANN, 1943, p. 225; ROKKAN, 1975, p. 567; SOIFER, 2012, p. 590; 
WHITEHEAD, 1994, p. 244). A composição do gasto, de modo mais concreto, 
fornece informações valiosas sobre quais setores da economia se destacam como 
alvo de política pública e quais aspectos da ação pública são os mais significa-
tivos em determinado ponto no tempo. O perfil fiscal permite revelar, em cada 
momento e de forma clara, quais são as áreas prioritárias de atuação política. Daí 
sua importância para entender a formação do Estado em suas diversas facetas, 
assim como suas debilidades e fortalezas que persistem até a atualidade.

O presente trabalho parte das seguintes perguntas de pesquisa: como a 
análise da composição do gasto público ao longo do tempo permite identificar 
distintas fases de desenvolvimento institucional do Estado? Como este processo 
está conectado com os diferentes modelos normativos de política econômica, 
adotados pelo Estado brasileiro ao longo de seu desenvolvimento histórico (liberal, 
nacional-desenvolvimentista, neoliberal)? Qual a relevância dos padrões histó-
ricos de gasto para o desenho e a avaliação de políticas públicas na atualidade?

Considera-se no caso que o gasto público, em um determinado momento 
do tempo, corresponde a uma evidencia de certa estrutura de Estado e de um 
programa de ação política concretos. Por essa mesma razão, a análise das mudanças 
na composição do gasto por ministério permite indagar sobre alterações signifi-
cativas nas prioridades de gestão e das políticas de investimento. Esse procedi-
mento também separa reformas marginais ou paramétricas de realinhamentos 
profundos no modo de provisão de políticas públicas. No entanto, apesar de 
ser um estudo histórico, o foco do trabalho é atual. Sua finalidade consiste em 
entender processos de ampla envergadura e aspectos estruturais que ajudam a 
explicar os rumos da política hoje, assim como permitem visualizar tendências 
e possibilidades de reforma no futuro. Tal perspectiva de longo prazo permite 
identificar e incidir sobre aspectos-chave do funcionamento do Estado.

A literatura clássica sobre a relação entre Estado e economia no Brasil tem 
duas vertentes principais. De um lado, a economia política do desenvolvimento 
enfatizou fundamentalmente o impacto das reformas e do gasto público no 
processo de industrialização do país (CANO, 1975; DEAN, 1971; EVANS, 1995; 
FOOT; LEONARDI, 1982; IANNI, 1969; SUZIGAN, 1986). A ação do Estado 
foi concebida por esses estudos como um insumo ou uma condição necessária 
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para o desenvolvimento do capitalismo no país. De outro, a sociologia do desen-
volvimento considerou o aparato estatal como o resultado de um processo de 
acomodação de interesses entre partes das elites econômicas agrárias tradicionais 
e modernas (industriais), assim como novas classes sociais emergentes (trabalha-
dores industriais e classes médias urbanas) (DINIZ, 1978; DINIZ; BOSCHI, 1979; 
DRAIBE, 2004; FERNANDES, 2006; WEFFORT, 1980). 

A proposta adotada no presente trabalho consiste em contribuir na medida 
do possível a esse debate enfatizando um aspecto pouco analisado pela literatura 
mencionada anteriormente: a perspectiva fiscal. Trata-se de entender como os 
processos de mudança na economia brasileira afetaram a estrutura do próprio 
Estado em termos do gasto público e estabeleceram as bases para entender o 
comportamento do executivo federal hoje. Em concreto, ao trazer o Estado para 
o centro do foco analítico (EVANS, RUESCHEMEYER; SKOCPOL, 1985), esse 
esforço permite explorar o modo no qual certas alianças entre elites e mudanças 
nos modelos de desenvolvimento foram transformadas em orientações de despesa 
e o seu impacto decorrente no funcionamento atual das instituições públicas.

O objetivo concreto deste trabalho consiste, portanto, em analisar a relação 
entre o processo de formação institucional do Estado e mudanças na estrutura 
do gasto ministerial no Brasil durante toda a história independente do país.  
O enfoque adotado está concentrado em identificar e explicar, por meio da despesa, 
padrões gerais e estáveis de “estatalidade” (stateness) e sua relação com diferentes 
modelos de intervenção estatal. Por essa razão, aspectos de conjuntura política 
serão considerados somente quando desempenham algum papel em alterações 
institucionais mais profundas e duradouras.

Decidiu-se utilizar exclusivamente o gasto por ministério neste trabalho por 
três razões fundamentais. A primeira está no fato de que um trabalho com uma 
abrangência temporal tão ambiciosa deve restringir-se, na medida do possível, em 
termos do objeto a ser estudado para poder contribuir com algo que seja inovador. 
Escolheu-se a composição da despesa ministerial por ser um indicador sintético 
de processos amplos de transformação no interior do Estado. A segunda consiste 
em determinar o peso relativo e a continuidade de cada órgão executor do gasto e, 
portanto, estabelecer o seu grau de consolidação institucional ao longo do tempo. 
Terceiro, pretende-se indagar, dada a falta de séries temporais adequadas para 
todo o período pesquisado, sobre a estrutura funcional do gasto público e suas 
transformações. Este último procedimento permitiu conectar os perfis de gasto a 
modelos de intervenção estatal correlatos no tempo (Estado liberal, desenvolvi-
mentista, desenvolvimento associado e dependente, reformas neoliberais).1

1  Decidiu-se conscientemente não incluir nessa narrativa do desenvolvimento institucional do Estado brasileiro o 
detalhamento do gasto das empresas públicas e da administração indireta de modo mais geral. O foco estará concentrado 
exclusivamente nas ações e instituições desenvolvidas pelo executivo imperial/federal para definir os rumos do país. 
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Considera-se aqui que grandes mudanças políticas e de modelo de desen-
volvimento serão refletidas inexoravelmente na estrutura do Estado por alterações 
correspondentes na composição do gasto público, seja de forma direta: a) por sua 
maior diversificação (aumento do número de ministérios); b) pelo reordenamento 
do peso relativo de ministérios existentes no total do gasto realizado; ou indireta: 
c) pela reorientação do gasto a diferentes funções e atribuições sem a necessária 
alteração em peso relativo do ministério (reestruturação do conteúdo). A análise 
da diversificação na estrutura ministerial, e de sua participação nas despesas do 
executivo brasileiro ao longo do tempo, permite identificar processos sucessivos 
de construção institucional do Estado, assim como pontos de inflexão (critical 
junctures) em termos das políticas de desenvolvimento adotadas.

Seguindo o que foi dito anteriormente, assume-se que um ministério 
constitui uma instituição de natureza fluida, cujas atribuições e o escopo de 
atuação mudam segundo certas diretrizes-macro de política pública e, dessa 
maneira, são reformadas ao longo do tempo para enquadrar em distintos projetos 
de intervenção de caráter econômico, político e social. Por essa mesma razão, são 
organizações que podem ser protagonistas por um período de tempo e, poste-
riormente, perder peso político, ser reformadas, assumindo novas funções, ou até 
mesmo desaparecer. Portanto, esta é uma história de como o gasto público pode 
servir como um indicador de transformações profundas na estrutura e divisão 
funcional do aparato estatal.

Considerar o Estado como um conjunto de instituições em constante trans-
formação e reforma implica uma visão não essencialista ou linear do seu desen-
volvimento. Nesse sentido, o que se considerou como formação do Estado não 
corresponde somente a um momento fundacional ocorrido num passado distante, 
mas, sobretudo, algo atual e cotidiano (SCHNEIDER, 2012). Portanto, corres-
ponde a um processo contínuo de redefinição de agendas e instrumentos de inter-
venção pública. No entanto, não consiste em um fenômeno teleológico, no qual 
o resultado seria a melhora constante ou o aumento contínuo na eficiência das 
instituições até alcançar um estado ideal. Pode-se observar avanços e destruição 
institucional, continuidades e descontinuidades nas políticas.

Como se trata de um estudo de caso, a metodologia utilizada será composta 
pela análise histórico-institucional e pelo rastreamento de processos (process tracing) 
(COLLIER, 2011; GEORGE; BENNETT, 2007). Diferentes técnicas de análise e 
visualização de dados serão empregadas com o propósito de identificar padrões 
e estabelecer relações de associação entre eventos e mudanças no perfil de gasto 

Esse critério permitirá manter um mesmo crivo analítico para todo o longo período compreendido entre 1822 e 2015. 
Além disso, um estudo dessa natureza implicaria um esforço enorme de coleta de informações e o processamento de um 
volume igualmente grande de legislação, normativas e dados sobre o comportamento desse setor, o que excede os limites 
estabelecidos para o presente trabalho.



Tema I – Política Fiscal – Rodrigo Rodrigues

Finanças Públicas – XXI Prêmio Tesouro Nacional – 2016232

ministerial. O período coberto será toda a história independente do Estado brasi-
leiro, isto é, entre 1822 e 2015. O material utilizado está formado principalmente por 
fontes documentais: relatórios do Ministério da Fazenda, o Anuário Estatístico do 
Brasil (IBGE, vários anos) e outras fontes oficiais, assim como literatura secundária 
sobre o tema. No entanto, ainda que se trate de um estudo de caso, os resultados 
serão interpretados à luz da literatura de história econômica e formação do Estado 
na América Latina com o propósito de identificar particularidades do caso brasi-
leiro e também ressaltar aspectos compartilhados com outros países da região.

Este trabalho está estruturado em seis partes, contando com a presente 
introdução. A segunda parte realiza uma reconstrução do debate acadêmico sobre 
a relação entre política fiscal, formação e reforma do Estado, que configuram 
o marco teórico-analítico no qual se fundamenta a pesquisa. A terceira parte 
detalha as fontes de informação e os procedimentos metodológicos adotados para 
a realização desse estudo. A quarta parte examina a evolução da divisão funcional 
do executivo brasileiro em ministérios e o grau de consolidação institucional de 
tais órgãos. A quinta parte examina a relação entre gasto e processo de formação 
institucional do Estado brasileiro, com especial ênfase nas mudanças de modelo 
econômico e regime político. A última parte realiza algumas reflexões finais. 

2 Formação do Estado e política fiscal

O objetivo fundamental desta parte do trabalho consiste em verificar quais 
foram as principais explicações dadas pela literatura internacional e brasileira 
sobre a relação entre política fiscal e formação do Estado. Como antes mencionado 
na introdução, esta relação é fundamental e ontológica. No entanto, é necessário 
fazer agora uma breve revisão da literatura sobre o tema que sirva não só para 
situar o caso brasileiro dentro de uma perspectiva teórica mais ampla, como, 
sobretudo, para reunir os instrumentos analíticos fundamentais para a interpre-
tação dos resultados empíricos analisados. 

2.1 A política fiscal na teoria sobre a formação do Estado

A epígrafe que inicia este trabalho, formulada por Rudolf Goldscheid, pai 
da sociologia fiscal, revela a centralidade da dimensão fiscal para a formação do 
Estado. É a partir de vários recursos financeiros que distintos governantes podem 
declarar e manter guerras, construir estradas e controlar um território (LANGE; 
RUESCHEMEYER, 2005a, p. 20). 
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A tese mais consolidada sobre o tema explica o desenvolvimento dos tributos 
a partir de um ciclo, denominado como coercitivo-extrativo (TILLY, 1975, 1990, 
p. 85). Consiste, de modo concreto, em uma sequência na qual a necessidade de 
preparação para guerras na Europa levou os governantes a instituir impostos e criar 
burocracias para a arrecadação de recursos que, por sua vez, seriam, gastos nos 
preparativos e na manutenção de guerras, o que gerou, por conseguinte, aumento 
das receitas pelo desenvolvimento de uma economia relacionada ao conflito e, 
finalmente, produziu o fortalecimento das instituições estatais não diretamente 
relacionadas à guerra.

Segundo esta tese, a formação dos Estados dar-se-ia por meio da expansão 
do gasto público relacionado à economia e à logística militar. Para poder enfrentar 
conflitos bélicos de grande escala, os líderes europeus tiveram que aumentar sua 
capacidade extrativa e criar uma série de agências administrativas, tanto para 
possibilitar a arrecadação de impostos como para administrar a logística decor-
rente do aumento das responsabilidades da defesa territorial como da manutenção 
da guerra (BRAUN, 1975; MANN, 1984; TILLY, 1990).

Ainda que a guerra tenha sido o principal fator condicionante da criação 
institucional do Estado, o mesmo raciocínio pode ser aplicado a processos mais 
recentes de reforma institucional. Pode-se utilizar esse argumento para explicar 
o aparecimento de outras políticas públicas como as relacionadas ao desenvolvi-
mento econômico (LANGE; RUESCHEMEYER, 2005b) e ao Estado de bem-estar 
social (AMENTA; CARRUTHERS, 1988; ASHFORD, 1986; BALDWIN, 1990; 
FLORA; ALBER, 1981). 

Os Estados desempenham um papel-chave na promoção do desenvolvimento 
econômico. Sua intervenção constrói as bases que incluem desde a criação das 
condições para o surgimento de um mercado de trabalho assalariado, como ilustra 
Polanyi (2001) na sua análise da formação do capitalismo na Inglaterra, até a inter-
venção direta em setores considerados estratégicos para facilitar a exportação ou 
fomentar a indústria (DRAIBE, 2004; IANNI, 1969). O Estado também intervém 
por meio de investimentos, da gestão macroeconômica, da garantia da ordem 
pública e do cumprimento das leis, sem os quais qualquer funcionamento de um 
mercado privado seria muito difícil (LANGE; RUESCHEMEYER, 2005c, p. 240). 

Uma das funções mais destacadas do Estado moderno é a de instru-
mento de coordenação econômica e planejamento estratégico, reduzindo incer-
tezas e diminuindo conflitos entre o setor público e diferentes grupos privados 
(HALL; SOSKICE, 2001). Um exemplo claro disso pode ser encontrado na obra 
de Katzenstein (1985). Segundo esse autor, a estratégia dos países europeus com 
pouca população (e sem a capacidade de criar um amplo mercado interno) de abrir 
suas economias e orientá-las à exportação só foi possível pela criação de Estados 
de bem-estar fortes. Esse arranjo atuava como um conjunto de estabilizadores 
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automáticos da economia e evitava que os trabalhadores fossem castigados pelos 
riscos e efeitos relacionados com a abertura da economia, reduzindo os conflitos 
sociais resultantes de eventuais crises. Nesse sentido, a abertura comercial, mais 
que reduzir o tamanho do Estado nos países desenvolvidos, favoreceu o seu 
crescimento para lidar com as incertezas e flutuações inerentes à participação nos 
mercados internacionais (CAMERON, 1978).

A literatura sobre o Estado de bem-estar segue a mesma direção. No entanto, 
desta vez, os motivos ou objetivos da construção institucional no interior do 
Estado são aumentar a redistribuição e a participação. O desenvolvimento das 
políticas trabalhistas e de previdência social pode ser interpretado como um modo 
de incorporação política dos setores assalariados urbanos ao processo político por 
meio de políticas redistributivas orientadas a esses grupos (BRAUN, 1975, p. 326; 
TILLY, 1990, p. 83). 

A chamada “questão social” e o surgimento de amplos mecanismos de 
solidariedade social (ROSANVALLON, 2000) foi um tema chave para entender 
os principais movimentos de reforma do Estado no século XX. Este argumento 
também é válido para o caso dos países da América Latina (KURTZ, 2013) e 
para explicar a incorporação do operariado urbano no sistema político brasileiro 
por meio de arranjos populistas (IANNI, 1971; WEFFORT, 1980) e corporati-
vistas (MALLOY, 1979; SCHMITTER, 1971). Tais políticas concediam direitos 
aos trabalhadores ao mesmo em tempo que disciplinavam e controlavam seu 
potencial conflitivo. Nesse marco analítico, o aumento do gasto com benefícios 
sociais garantiria maior coesão social e estabilidade política e social, assim como 
legitimidade para o aparelho estatal como um todo. 

De forma geral, argumenta-se que o processo de formação do Estado encon-
tra-se marcado pelo desenvolvimento de capacidades e instituições que respondem 
à demandas sociais e certas diretrizes de intervenção que se traduzem em perfis 
marcados de gasto. Um Estado liberal, como Estados Unidos, terá uma estrutura 
de gasto bastante distinta se comparado a um Estado de bem-estar universalista, 
como é o caso dos países escandinavos. Seja por motivos de guerra, para incor-
porar setores sociais no processo político, reduzir o nível de conflito trabalhista 
ou facilitar a inserção nos mercados internacionais, todos esses motivos reforçam 
a ideia do Estado como produto de um movimento de resposta às necessidades 
sociais corporificadas em projetos políticos concretos. Essa institucionalidade, 
por sua vez, é materializada por meio de uma estrutura de gasto que aloca mais 
recursos a certas áreas de intervenção que a outras.

O foco está em determinar como cada projeto político é transformado em 
um conjunto de medidas e instituições e, mais importante, como as condições 
específicas de cada região ou país favorecem ou limitam as possibilidades para 



Tema I – Política Fiscal – Rodrigo Rodrigues

Finanças Públicas – XXI Prêmio Tesouro Nacional – 2016 235

a criação de certas agências sobre outras. Por essa razão, é útil comparar essa 
literatura sobre a formação do Estado na Europa com o processo de desenvol-
vimento político-institucional em outras partes do mundo, especialmente na 
América Latina. O que interessa é saber até que ponto o mecanismo de influência 
da política fiscal observado na Europa também é válido para os países latino-ame-
ricanos e como opera. 

2.2 Sangue e dívida: o contexto latino-americano

Centeno (2002), em um livro com um título muito sugestivo “Sangue e dívida” 
(blood and debt), argumenta que o modelo coercitivo-extrativo utilizado por Tilly 
(1990) não pode ser aplicado sem matizes aos países da América Latina por três 
razões. Primeiro, durante o século XIX, os conflitos civis foram mais importantes 
que os internacionais, além disso eram a expressão da falta de uma elite política 
unificada em torno a um mesmo projeto político. Segundo, os conflitos inter-
nacionais existentes (Guerra do Paraguai, Guerra do Pacífico, Guerra do Chaco) 
não foram suficientes para gerar coesão entre as elites políticas e econômicas e, 
portanto, não criaram as condições para o surgimento de um esforço coletivo pela 
expansão da carga tributária, como também a formação de uma ampla burocracia. 
Terceiro, a disponibilidade de crédito externo no século XIX e princípio do século 
XX permitiu aos países da região expandir o gasto público e enfrentar os conflitos 
bélicos (internos e externos) sem ter de tributar as elites ou o incipiente capital 
nacional. O resultado direto resultou em conflitos de pouca intensidade e finan-
ciados por meio da dívida.

Essa inserção precoce dos países da região nos mercados financeiros inter-
nacionais e a reduzida capacidade de aumentar a base tributária geraram um 
padrão sustentado de dependência do financiamento externo não só para gastos 
extraordinários, como guerras e investimento em infraestruturas, mas, sobretudo, 
para cobrir déficits constantes no gasto corrente (BÉRTOLA; OCAMPO, 2011; 
CARDOSO; FALETTO, 2004). O serviço da dívida assume proporções signifi-
cativas do orçamento e torna-se “peça-chave” para entender o rumo de políticas 
futuras e sua dependência estrutural de fontes de financiamento externo.

Bulmer-Thomas (2003, p. 48-49) chama a atenção para um efeito importante 
dos conflitos vividos na América Latina sobre o padrão de gasto e a formação dos 
Estados. Segundo ele, o fato de a maioria dos países da região ter vivido diversos 
conflitos armados internos e externos ‒ como estuda exaustivamente Centeno 
‒, obrigou aos incipientes Estados a concentrar os esforços de gasto em tarefas 
militares, reduzindo a oportunidade para o desenvolvimento de instituições 
públicas sólidas sob controle civil. O mesmo padrão é observado por Bértola e 
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Ocampo (2011, p. 93), que coincidem no caráter pouco complexo da organização 
dos Estados da região até a década de 1870, momento no qual a estabilização e 
consolidação institucional permitiram o desenvolvimento de políticas de gasto 
que favorecessem as exportações. 

No caso do Brasil, o processo da independência, assim como as diversas 
revoltas durante a regência (1831-1840) impediram maiores esforços no desen-
volvimento de outras instituições públicas de caráter civil destinadas a outros 
fins que não fossem o financiamento militar. São comuns as referências entre 
estudos históricos recentes que mencionam o baixo nível de divisão organizativa 
interna dos ministérios até a década de 1860 (ALMEIDA, 2013, 2014, GABLER, 
2012, 2013, SÁ NETO, 2011, 2013).2 A criação da Secretaria dos Negócios da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas em 1860 marca o ponto de inflexão nesse 
sentido, ainda que a Guerra do Paraguai (1864-1870) afetará de modo profundo 
as finanças do país (CARVALHO, 2006). 

É muito comum encontrar referências aos estados na América Latina (e 
em outros países em desenvolvimento) como frágeis ou falidos (ACEMOGLU; 
ROBINSON, 2013; ROTBERG, 2003). Esta perspectiva está relacionada com uma 
visão normativa do funcionamento dos Estados, tendo como “ideal” a experiência 
dos países desenvolvidos. No entanto, uma forma alternativa de encarar o 
problema é pensar a formação do Estado como “seletiva” ou “enviesada” (EVANS, 
1995, p. 61; GEDDES, 1996, p. 105; HERBST, 2000). Alguns autores afirmam que 
a desigualdade no funcionamento das instituições estatais é gerada “por desenho”, 
ou seja, deliberadamente para alcançar alguns fins pré-determinados (BOONE, 
2012; CARDOSO, 1975; WHITEHEAD, 1994, p. 42). Nos países em desenvol-
vimento, dada a limitação de recursos para a criação de políticas públicas, as 
elites políticas escolhem centralizar seus esforços em alguns setores, considerados 
chave para o Estado e para o desenvolvimento de certos planos estratégicos macro 
(EVANS, 1995, p. 65).3 Por essa razão, em tais países, áreas de excelência insti-
tucional costumam conviver com aparatos patrimoniais bastante deficientes do 
ponto de vista da qualidade e do nível de profissionalização dos serviços prestados. 

Aqueles setores de intervenção estatal considerados chave para o funciona-
mento do Estado ou para os projetos políticos das elites dominantes costumam 
apresentar maior nível de profissionalismo e capacidade institucional. O exemplo 
mais evidente é a administração tributária, que, desde o período colonial, contou 
com uma estrutura organizacional relativamente mais profissionalizada e com 

2  A única exceção é o Ministério da Fazenda, que, por questões estratégicas, teve desde o princípio um nível de 
complexidade organizacional maior, pois garantia não só a arrecadação, mas a gestão da dívida, tarefa que continua 
exercendo até a atualidade.

3  A frase, hoje anedótica, do Ministro Antonio Delfim Netto de que era “preciso fazer o bolo crescer para depois reparti-lo” 
consiste em uma expressão evidente dessa mentalidade. 
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recursos para o exercício de suas funções. Outros setores, relativamente marginais 
ou não reconhecidos como prioritários, possuem menor consolidação institu-
cional e recebem menos recursos. Um exemplo deste último tipo no Brasil são as 
políticas de desenvolvimento urbano e saneamento, que sofreram déficits histó-
ricos de investimento e só ganharam forma institucional definitiva com a criação 
do Ministério das Cidades em 2003.

O desenvolvimento seletivo do Estado não é só um fenômeno setorial ou 
funcional, mas também pode ser observado no território. O’Donnell (1993), ao 
analisar o processo de formação estatal na América Latina, observou a existência 
de forte heterogeneidade tanto funcional como territorial na sua presença. A 
partir dessa constatação, concebeu uma classificação na qual dividia o território 
em três zonas. As áreas azuis eram aquelas onde a presença do Estado de direito 
era ubíqua e o funcionamento das normas era efetivo. As verdes eram caracte-
rizadas pela existência de instituições públicas, mas capturadas em parte por 
poderes locais. Finalmente, nas áreas marrons era baixa a densidade da presença 
do Estado e a sociedade era controlada por poderes fáticos locais.

De forma geral, o que estes estudos sugerem é a existência processos de 
desenvolvimento do Estado que favorecem certos setores e partes do território 
sobre outros. O que interessa para este trabalho em concreto é determinar como 
esses processos são refletidos pela composição do gasto. Segundo o que foi possível 
observar na discussão formulada anteriormente, não é absurdo pensar que a 
estrutura das despesas possa refletir projetos políticos específicos e o resultado de 
agendas de intervenção pública. Alguns estudos sobre a modernização do Estado 
no Brasil segue mesma direção, ressaltando a formação de instituições burocráticas 
altamente capacitadas para o desempenho de funções subsidiárias para a industria-
lização ou para a agricultura de exportação como, por exemplo, a Superintendência 
de Moeda e Crédito (Sumoc), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), o Instituto do Café ou a Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária ‒ Embrapa (DRAIBE, 2004; IANNI, 1969; NUNES, 1997).

Ainda que o sangue tenha deixado de correr desde o século XIX na maior 
parte dos países da América Latina, a dívida foi (e ainda é) uma companheira de 
toda a história independente da região. Consiste em um problema estrutural que, 
por sua vez, gerou as condições para uma dependência externa histórica tanto 
de capital como de financiamento de déficits (CARDOSO; FALETTO, 2004). 
O principal obstáculo, no entanto, foi para o desenvolvimento de instituições 
socialmente igualitárias, que reduzissem tanto a pobreza como a desigualdade 
(BÉRTOLA; OCAMPO, 2011; THORP, 1998). Muitas (ainda que não todas) das 
transformações institucionais que serão examinadas neste trabalho foram origi-
nadas pela vulnerabilidade do Brasil às crises externas, sejam de caráter comercial 
seja financeiro.



Tema I – Política Fiscal – Rodrigo Rodrigues

Finanças Públicas – XXI Prêmio Tesouro Nacional – 2016238

2.3 Períodos de desenvolvimento e construção institucional 

O processo de formação de qualquer Estado apresenta um caráter ineren-
temente de longo prazo (LANGE; RUESCHEMEYER, 2005b). No entanto, isso 
não implica que seja um fenômeno pontual num tempo longínquo e não um 
processo constante de reforma e realinhamentos de interesses. Ao analisar as 
reformas tributárias na América Central e seu impacto na transnacionalização das 
elites políticas centro-americanas, Schneider (2012) descreve como a estrutura 
dos setores dominantes e o tipo de alianças possíveis entre elas possibilitaram 
diferentes reformas fiscais e trajetórias alternativas de transnacionalização da 
economia a partir de 1990. Desse modo, pode-se pensar na formação do Estado 
como um processo estendido no tempo e sujeito às volatilidades, aos avanços e aos 
retrocessos (BÉRTOLA; OCAMPO, 2011). 

O processo de formação institucional do Estado na América Latina e no Brasil 
acompanharam ciclos de desenvolvimento econômico identificados pela literatura de 
forma sistemática. Durante o período compreendido entre 1810 e 2015, podem ser 
observados quatro momentos de transformação na relação entre Estado e economia, 
que representam matrizes de desenvolvimento mais ou menos diferenciadas. 

O primeiro, e mais duradouro, é o do Estado liberal primário-exportador 
que vai da independência até 1930. Rueschemeyer; Evans; Skocpol (1985, p. 
63) afirmam que, nesse período, a função da maior parte dos Estados na região 
consistia em lidar com o ambiente internacional, seja para obter créditos com os 
quais financiar os gastos militares e de infraestrutura seja para facilitar o acesso 
dos produtos mineiros ou agrícolas aos mercados internacionais. 

A expansão das funções públicas só será realizada num momento posterior, 
com a urbanização e a formação de novas elites industriais e urbanas. Smith (1997, 
p. 56) reforça o mesmo argumento afirmando que, mais que expandir o Estado, 
o liberalismo do século XIX facilitava a melhora no desempenho da economia 
exportadora e era subsidiário desta. Tanto agricultores exportadores de produtos 
primários como importadores eram defensores ardentes de um liberalismo, cujo 
fundo era um mercado aberto ao comércio internacional (VELIZ, 1980, p. 183).

Além do mais, a estrutura fiscal dos países da região era muito simples até 
então. A principal fonte de recursos provinha do comércio exterior, principal-
mente das importações, um tipo de imposto que não exige uma administração 
alfandegária muito complexa para sua arrecadação (CENTENO, 2002). 

O Brasil terá um perfil similar até a década de 1930, quando, pela primeira 
vez os impostos internos ganham maior importância e superam aqueles relacio-
nados com o comercio exterior na composição da receita (VARSANO, 1997, p. 
2). Este é o momento no qual é criada a Diretoria Geral da Fazenda Nacional, o 
embrião da atual Secretaria do Tesouro Nacional (EZEQUIEL, 2014, p. 108).
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Dentro desse contexto, e dado que a maior parte das receitas dos países 
latino-americanos até 1930 vinha dos tributos ao comércio exterior, a implantação 
de mudanças na base econômica era uma questão de sobrevivência do próprio 
Estado em um contexto de crise comercial externa (WHITEHEAD, 1994, p. 58). 
A necessidade de diversificar sua base fiscal tinha como fundamento reduzir a 
vulnerabilidade frente às flutuações nos mercados internacionais. No entanto, até 
a crise de 1929, a facilidade de endividamento e de obtenção de recursos externos 
limitava os incentivos para um esforço sistemático de expansão da base fiscal, ou 
para oferecer serviços que justificassem o nível de taxação aos cidadãos, como os 
que foram observados nos países europeus (CAMPBELL, 1993, p. 177).4 

O segundo período, da Importação pela Substituição de Importações 
(ISI), vai de 1930 até a metade da década de 1950. Segundo Veliz (1980, p. 256), as 
interrupções do comércio mundial ocorridas durante a grande depressão e as duas 
grandes guerras mundiais favoreceram a adoção, por parte dos Estados na região, 
de políticas de incentivo à industrialização por substituição de importações. Nesse 
momento, também foi adotado maior número de medidas protecionistas, em 
oposição ao livre comércio observado durante o período liberal. 

O processo de desenvolvimento econômico vivido entre 1930 e 1980 
provocou uma série de medidas de reorganização estatal que expandiu funções 
e competências e gerou a formação de um conjunto amplo de novas funcionali-
dades, impensáveis no período anterior (WHITEHEAD, 1994, p. 11-12). O caráter 
da industrialização é bem definido pela direção por parte do Estado, que passa a 
atuar diretamente em setores chave da economia para fornecer infraestruturas 
e insumos básicos para as incipientes indústrias de consumo (VELIZ, 1980, p. 
254). Tal intervenção era justificada no fato de que as rigidezes do mercado e falta 
de infraestrutura tornavam a iniciativa privada cara demais, o que gerava fortes 
desincentivos para que o capital privado investisse na industrialização (THORP, 
1998, p. 141).

As diversas políticas de modernização econômica e a ISI a partir dos anos 
1930 visavam reduzir a dependência sistemática dos mercados internacionais. 
De um lado, pretendiam reduzir os déficits na balança comercial; e, de outro, 
buscavam expandir a base tributária interna, evitando o efeito das flutuações do 
comércio internacional sobre a receita pública. A consequência foi uma crescente 
diversificação das estruturas administrativas no interior do Estado, o que se reflete 
na composição do gasto. A estratégia de industrialização “para dentro” favoreceu 
o desenvolvimento de novas funções e agências no setor público, como instru-
mentos de coordenação financeira, proteção tarifária, controle do investimento e 

4  Nos Estados Unidos, a fórmula No taxation without representation revela também a contrapartida exigida pelos cidadãos 
das treze colônias ao aumento dos tributos britânicos. O aumento dos impostos deveria ter como contrapartida a 
extensão da participação nos processos decisórios, demanda que terminou por levar o país à independência.
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do crédito, o aumento do gasto social e das burocracias para planejamento, gestão 
e criação de infraestruturas (estradas, abastecimento de energia elétrica, comuni-
cações). Todos estes elementos culminariam na formação de um mercado interno 
(BÉRTOLA; OCAMPO, 2011, p. 172; THORP, 1998, p. 150).

O fim da instabilidade econômica e política na Europa e nos Estados Unidos, 
a partir da década de 1950, gera um novo movimento de expansão do capital e dos 
mercados internacionais. A partir desse ponto, muitos países da América Latina 
passarão a buscar financiamento ou investimento estrangeiro direto no exterior 
para dar continuidade ao seu processo de industrialização. No Brasil, a mudança 
para um desenvolvimento associado será iniciada em 1956 pelo Plano de Metas de 
Juscelino Kubitschek, que estimulou de forma aberta a participação de empresas 
transnacionais na indústria. Esse terceiro período, denominado desenvolvimento 
associado ao capital estrangeiro, durará até a década de 1980, quando a crise da 
dívida obrigará aos governos de toda a região a mudar significativamente o seu 
modo de intervenção na economia. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que os países em desenvolvimento sempre 
tiveram fortes vínculos transnacionais, primeiro como economias agroexporta-
doras, depois com uma industrialização com forte presença de capital transna-
cional e pela dependência contínua do capital financeiro internacional (EVANS, 
1985, p. 192). Tais relações não se manifestam só no âmbito econômico, mas 
também são observadas na forma de influências ideológicas externas pela impor-
tação de novos modelos de reforma ou de condução econômica (1997, p. 64).5 

O aspecto particular do período 1956-1980 encontra-se no fato de que o 
capital internacional entra de forma planejada e consciente como ator na indus-
trialização. Antes da metade da década de 1950, a industrialização era menos 
sistemática e organizada. A partir desse período passa a ser uma estratégia de 
Estado realizada seguindo planos de desenvolvimento previamente estabelecidos 
(BÉRTOLA; e OCAMPO, 2011, p. 176). O Plano de Metas (1956-1961), o Plano 
Trienal (1963-1964), o Plano de Ação Econômica do Governo – Paeg (1964-1967), 
o Plano Decenal (1967), o Programa Estratégico de Desenvolvimento (1968-1970) 
o I Plano Nacional de Desenvolvimento – PND (1972-1974) e o II PND (1975-
1979) são exemplos brasileiros dessa forma de planejamento estatal com o objetivo 
de fomentar a industrialização do país.

O último período, iniciado pela crise da dívida no México em 1982 (e pela 
transição à democracia no Brasil em 1985), é caracterizado pela redemocratização 
e pelas reformas neoliberais. A América Latina na década de 1980 experimentou 

5  O corporativismo que toma forma com a Constituição Federal de 1937 (chamada “A Polaca”) e as reformas neoliberais 
da década de 1990 (fruto do “Consenso de Washington”) são só alguns exemplos de como fatores ideológicos produzidos 
no exterior afetaram o processo de constituição e reforma das instituições políticas no Brasil. Sobre o corporativismo no 
Brasil, ver Schmitter (1971) e Malloy (1979). Sobre a difusão do neoliberalismo no país, ver Gros (2000).
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duas transformações importantes no âmbito estatal. De um lado, vários países da 
região viveram transições de regimes autoritários, como foi o caso do Brasil, da 
Argentina e do Uruguai. De outro, foram realizadas reformas profundas com o 
objetivo de lidar com o peso da dívida e reduzir a intervenção do Estado na economia. 
Como será possível constatar no desenvolvimento deste trabalho, do ponto de vista 
da estrutura do gasto, este fenômeno continua vigente até a atualidade.

O chamado “Consenso de Washington” (WILLIAMSON, 1990) afetou 
os países latino-americanos em três pontos programáticos fundamentais, sem 
contar com a disciplina fiscal e os recortes no gasto público (SMITH, 1997, p. 
66). O primeiro consistia em aumentar o apoio ao setor privado, o que seria 
alcançado tanto por um programa de privatizações de empresas públicas como 
pela reforma das estruturas regulatórias (em grande medida, com o objetivo de 
reduzir a regulação) e incentivos ao capital privado. O segundo ponto foi a libera-
lização do comércio. Houve um aumento marcado nos incentivos para a formação 
de grandes blocos de livre comércio, algo que mudou radicalmente a pauta de 
exportação do México, com o Tratado de Livre Comércio da América do Norte 
(NAFTA, na sigla em inglês), por exemplo, mas teve resultados limitados no caso 
do Mercado Comum do Sul (Mercosul). O terceiro foi a redução drástica do papel 
do Estado na economia. Esta medida incluía, além da privatização de empresas 
públicas, reformas legais que pretendiam cortar subsídios e reduzir a regulação 
dos mercados. 

No entanto, para Bértola e Ocampo (2011, p. 42), o período recente marca 
um retorno a um modelo de desenvolvimento orientado para as exportações ‒
de 1980 até a atualidade, segundo os autores. Com esse movimento, os países da 
região abandonam a estratégia de desenvolvimento “para dentro” e começam a 
adotar medidas para fortalecer sua presença nos mercados internacionais, ainda 
que com diferenças importantes entre os países. A correspondência em termos 
de gasto das políticas de ajuste foi o aumento do peso da dívida nas despesas 
do governo geral, assim como a redução drástica no investimento público e na 
criação de infraestruturas.

Tais mudanças estão de acordo com a recente literatura sobre o “Consenso 
das Commodities” como o principal motor de crescimento das economias da 
região a partir de 2000 (SVAMPA, 2013). Trata-se da adoção, pela maior parte dos 
governos latino-americanos (tanto de direita como de esquerda), de uma combi-
nação entre políticas de incentivo à exportação de produtos primários (agribu-
siness, mineração, petróleo e gás) e políticas sociais de caráter focalizado, pagas 
em grande medida com as receitas obtidas pela economia exportadora.

Esse quadro geral caracteriza as economias latino-americanas por uma 
alta volatilidade e forte vulnerabilidade às crises e aos movimentos na economia 
mundial (BÉRTOLA; OCAMPO, 2011). Tal volatilidade também constitui uma 
característica da institucionalidade do Estado e do gasto público, que tende a ser 
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pró-cíclico. As instituições são criadas, mudam ou desaparecem de acordo com 
essas amplas variações no contexto externo. Tal volatilidade institucional, por 
sua vez, dificulta a consolidação das instituições e diminui a eficiência do aparato 
estatal. Nesse sentido, os realinhamentos no gasto gerados pelas crises seriam 
indicadores fiáveis de mudanças estruturais nos rumos das políticas adotadas.

3 Aspectos metodológicos 
relacionados ao estudo da formação 
estatal a partir do prisma do gasto

3.1 Institucionalismo histórico, Estado e política fiscal

Este trabalho parte do institucionalismo histórico para analisar o processo 
de transformação funcional do Estado a partir do gasto. O pressuposto básico 
dessa literatura estabelece que as instituições importam para explicar fenômenos 
políticos, econômicos e sociais de grande relevância, pois estabelecem as estru-
turas de oportunidade e o universo de limites (normativos e materiais) que condi-
cionam o comportamento dos atores e definem as possibilidades de resultado 
(NORTH, 1990, p. 4; STEINMO, 2008, p. 138).

Cada evento de construção institucional acontece em um momento 
histórico particular e reflete um conjunto de opções determinadas e limitadas 
(MAHONEY, 2000, p. 517). Isto significa que os atores responsáveis pelos rumos 
do Estado nesse momento devem lidar com os legados institucionais do passado 
que definem o marco que podem atuar. De acordo com esta perspectiva, a história 
pesa e restringe a capacidade de transformação. Além do mais, não se trata só de 
analisar a criação ou a alocação de recursos a uma instituição em particular, mas, 
sobretudo, entender a combinação e a sequência nas quais tais instituições foram 
criadas e como estes fatores influenciam os resultados em termos do gasto e da 
ação política como um todo (PIERSON, 2004, p. 1).

As decisões adotadas em um ponto do tempo criam uma dependência no futuro 
que, por sua vez, condiciona ou dirige o processo de desenvolvimento institucional 
numa direção particular, reforçando certas trajetórias e dificultando as possibilidades 
de reverter a decisão tomada (PIERSON, 2004, p. 10). Esta path dependence representa 
o peso do passado. Por exemplo, a formação de uma estrutura fiscal dependente do 
endividamento, e com baixa capacidade de tributação direta das elites, ela terá efeitos 
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duradouros sobre a capacidade do Estado de financiar políticas redistributivas ou 
reduzir sua dependência diante dos mercados financeiros.

Ainda que as instituições condicionem o comportamento, impondo custos 
elevados para a mudança, elas não o determinam. Essa literatura considera 
a existência de certos pontos de inflexão críticos no tempo (critical junctures), 
nos quais um evento particularmente relevante engendra as condições para a 
alteração de uma trajetória histórica existente (MAHONEY, 2000, p. 516). Em 
geral, costumam ser eventos externos e de grande envergadura. Este seria um dos 
fatores fundamentais para explicar a mudança institucional. 

A crise de 1929 (Evans, 1985, p. 196) e a crise da dívida na década dos anos 
de 1980 são exemplos claros de critical junctures, que tiveram impacto sobre os 
processos de industrialização e de reforma do Estado no Brasil, com as respec-
tivas consequências em termos de redefinição institucional e reconfiguração do 
gasto. A severa crise no comércio internacional provocada pela quebra da bolsa 
de Nova Iorque criou uma escassez de produtos industriais que abria uma janela 
de oportunidade para que surgisse uma política de industrialização nacional. A 
crise da dívida, entretanto, interrompeu o fluxo de crédito com o qual o Estado 
brasileiro financiava a sua política de desenvolvimento, o que gerou as condições 
de crise que levaram às reformas neoliberais da década de 1990.

Essa perspectiva epistemológica ajuda a identificar e a entender os 
mecanismos que estão atrás das principais mudanças (e continuidades) insti-
tucionais no Estado brasileiro e que condicionam a formação do Estado e seu 
funcionamento. Por seu enfoque nos fatores de longo prazo e nas dinâmicas 
relacionadas à mudança institucional, esta abordagem permitirá reconstruir esses 
processos e vinculá-los a transformações na composição e nos padrões de gasto, 
como também identificar os principais atores responsáveis.

3.2 Técnicas de análise utilizadas

Uma das técnicas de análise mais adequadas para um estudo que parte de 
uma perspectiva histórico-institucional é o rastreio de processos (process tracing). 
Segundo Collier (2011, p. 824), pode ser definido como “uma ferramenta analítica 
para estabelecer inferências descritivas e causais a partir de evidências de caráter 
diagnóstico – comumente entendidas como parte de uma sequência de eventos 
ou fenômenos.” Recomenda-se esta ferramenta para estudos de caso históricos 
que pretendam descrever trajetórias de mudança e causalidade. Portanto, não se 
trata somente de uma descrição, mas, sobretudo, da reconstrução das sequências 
causais entre fenômenos que, muitas vezes, se condicionam e influenciam mutua-
mente (causação recíproca ou endógena) no tempo. Além do mais, esta é a técnica 
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mais adequada para tratar de processos que tendem a ser complexos e sequenciais 
(e não lineares), algo comum quando se examinam a dependência de trajetória 
(path-dependence) de qualquer fenômeno (GEORGE; BENNETT, 2007, p. 212). 

Uma característica fundamental dessa técnica de análise é que deve ser 
conduzida com base em uma orientação teórica que guia a pesquisa desde o 
início (GEORGE; BENNETT, 2007, p. 206). No caso do presente estudo, utili-
za-se o marco teórico da formação e modernização do Estado para explicar as 
variações históricas na composição do gasto dos ministérios no Brasil. Justamente 
por tratar-se de um estudo de caso, é necessária uma análise em profundidade e 
com forte sistematização para estabelecer as condições associadas às mudanças 
políticas relacionadas à composição do gasto ministerial no Brasil. 

Para realizar tal análise em profundidade, foram escolhidas quatro estra-
tégias de pesquisa. A primeira é o exame histórico detalhado das mudanças no 
organograma do executivo nacional. O propósito foi identificar momentos chave 
de mudança institucional e a realização de reformas amplas na estrutura minis-
terial. Este procedimento permitiu identificar temas, funções e rumos de política 
pública setorial e, combinado com os dados de gasto, refletiu a importância de 
reformas ministeriais no modus operandi do executivo brasileiro.

A segunda consiste na análise qualitativa de textos legais, orçamentos 
e relatórios. Com isso, foi possível realizar um estudo mais aprofundado do 
conteúdo do gasto, determinar em que rubricas foram gastos os recursos de cada 
ministério, como também em quais os argumentos centrais que justificavam a 
mudança ou reforma ministerial.

A terceira está formada pela análise da historiografia econômica e política 
brasileira e sobre a América Latina. Esta análise permitiu identificar os principais 
momentos de transformação no Estado brasileiro e, por conseguinte, forneceu o 
marco interpretativo necessário para conectar grandes processos de mudança com 
reformas ministeriais e, logo, com redefinições na composição do gasto ministerial. 

A quarta estratégia de análise é a exploração de séries temporais de gasto 
com o objetivo de identificar padrões estáveis de organização estatal e conectá-los 
com o debate teórico sobre o processo de formação do Estado. No entanto, também 
se busca apontar os pontos de inflexão mais destacados que revelam mudanças ou 
reorientações significativas no modo de funcionamento das políticas do executivo. 

Este procedimento foi realizado por meio da sistematização de informações 
disponíveis nos relatórios e orçamentos de acordo com diferentes técnicas de 
exploração e visualização de dados. Foi colocada particular ênfase: a) em verificar 
a flutuação na importância de um ministério ao longo do tempo; b) na existência 
de combinações coerentes entre ministérios relativas a um projeto de Estado e à 
construção de instituições que perdurem no tempo; e c) na análise da composição 
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geral do gasto, se mais concentrada ou dispersa e quais os fatores relacionados a 
esta estrutura mais ampla.

3.3 Fontes documentais para a análise da formação do Estado no Brasil

Um estudo histórico abrangendo um intervalo de quase 200 anos exige a 
consulta de uma série de documentos e relatórios de distinta natureza. Não se 
trata somente de reconstruir séries temporais de dados fiscais, mas, além disso, de 
triangulá-las com outras informações de caráter legal, demográfico, institucional 
e socioeconômico. Este amplo conjunto de fontes é fundamental para que seja 
possível estabelecer uma narrativa fiável sobre a relação entre finanças públicas e 
construção do Estado.

No que se refere aos dados concretos das finanças públicas do Brasil, foram 
utilizados os balanços gerais do Império e da União, assim como o Anuário 
Estatístico do Brasil ‒ AEB (IBGE, vários anos) – publicado anualmente, desde 
1936, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O AEB, em 
conjunto com os balanços fiscais mencionados, foi essencial para que se pudesse 
reconstruir a evolução das finanças em um período de tempo tão longo.

Além dos dados fiscais, o AEB contém informação sobre uma série bastante 
ampla de temas que incluem: o comércio exterior, a extensão e o investimento 
em estradas de ferro, rodovias, aeroportos, portos, energia elétrica, população e 
cobertura de certas políticas públicas como saneamento básico, educação e saúde. 
Em conjunto com o AEB, outros recursos valiosos para a pesquisa, e para deter-
minar o conteúdo concreto do gasto ao longo do período estudado, são os “Mapas 
estatísticos do comércio e navegação do Império do Brasil”, os censos demográficos 
(1872-2000) e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) (1976-2005).

Alguns autores já destacaram o fato de que a própria existência de relatórios 
sistemáticos sobre um tema relacionado ao Estado é, em si mesma, um indicador da 
existência de instituições e de certa capacidade estatal (CURTIS, 2001; FOUCAULT, 
1978; SOIFER, 2015; VENTRESCA, 1995). A mesma coisa pode ser dita para a arreca-
dação. É necessária a existência de instituições e de sistemas de informação muito 
mais sólidos para arrecadar tributos como os incidentes sobre o valor agregado ou 
a renda. Outros impostos, como os aduaneiros, são muito mais fáceis, pois a maior 
parte das importações ou exportações está concentrada em um número reduzido de 
portos de entrada e de saída, de fácil supervisão pelos poderes públicos.

Felizmente, e em dissonância com outros países latino-americanos, o 
Brasil contou com instituições que mantiveram relatórios detalhados de gasto e 
receita durante quase todo o seu período histórico independente. Mesmo com a 
transição do Império para a República e mudanças de regime por golpes de estado 
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e processos de redemocratização, o aparelho estatal apresentou uma burocracia 
estável capaz de dar continuidade às estatísticas fiscais. Este trabalho é direta-
mente tributário dessa característica do Estado brasileiro, sem a qual seria impos-
sível realizar nenhuma avaliação de longo prazo.

No entanto, este processo não foi uniforme em todas as agências estatais, 
algo que reforça um dos argumentos do trabalho que considera o desenvolvi-
mento institucional do Estado como seletivo e direcionado a certas políticas em 
detrimento de outras. A maior parte das séries estatísticas e demográficas é inter-
rompida durante a transição do Império para a República. Inclusive os censos 
possuem periodicidade irregular e só se normalizam a partir de 1940, depois da 
criação do IBGE em 1937.

Ao que foi dito anteriormente, soma-se uma dificuldade derivada da descon-
tinuidade de certas séries temporais. Algumas mudanças de regime ou de governo 
reduziram ou suspenderam a sistematização de dados que poderiam ser muito 
úteis para entender a evolução fiscal do Estado brasileiro. Um exemplo que afeta 
diretamente este trabalho é a eliminação das tabelas com o gasto por ministério a 
partir de 2006, uma fonte de informação que tinha correspondência documental 
desde a Independência. Felizmente, existem recursos alternativos, como o Balanço 
Geral da União, que permite homogeneizar a série e dar continuidade ao trabalho 
para todo o período analisado.

A disponibilidade seletiva de informação também está relacionada com o fato 
de que alguns aspectos da “estatalidade” são mais bem documentados que outros. 
Isso se dá pela maior facilidade de levantar e sistematizar certos tipos de dado. 

Uma oposição clara pode ser observada entre os relatórios e balanços 
fiscais – que eram gerados de forma centralizada e coordenada entre as entidades 
governamentais – e os censos – que exigem um enorme volume de recursos e 
uma logística no território muito maior por parte do Estado. É por essa razão 
que se dispõem de dados fiscais desde o ano de 1823 (primeiro ano fiscal do país 
independente), enquanto o primeiro censo só seria realizado em 1872 – e de forma 
ininterrupta a cada década somente a partir de 1940.

No entanto, a digitalização das leis brasileiras realizadas pelo congresso 
nacional constituiu um recurso valioso de informação legal e normativa sobre os 
processos de mudança institucional no executivo brasileiro. Os textos integrais 
de todas as medidas, decretos, normativas e leis estão disponíveis e constituíram 
um material imprescindível para reconstruir o processo de divisão funcional do 
Estado e entender as principais mudanças na composição do gasto ao longo do 
tempo à luz das instituições que eram responsáveis pela sua execução.

Infelizmente, a inexistência de índices de preço que permitam atualizar os 
valores anteriores a 1890 a preços constantes dificulta uma análise mais abrangente 
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sobre o crescimento do gasto.6 Também é muito difícil determinar o tamanho 
do Estado na economia, o que consistiria um excelente indicador de construção 
estatal. Por essa razão, preferiu-se aqui restringir o escopo à análise da compo-
sição, isto é, a proporção do gasto que corresponde a cada ministério em cada ano, 
ainda que se tenha consciência das limitações que esta abordagem implica.

O Quadro 1 apresenta as séries de informação consultadas para a reali-
zação deste trabalho. Ainda que algumas delas não sejam diretamente incluídas 
no texto, a análise de suas informações serviu para triangular resultados e cotejar 
tendências com indicadores externos ao gasto. Tal procedimento permitiu realizar 
as análises e validar os pressupostos utilizados neste trabalho.

quadro 1 – séries de inFormação disPoníveis

Série Período Anos

Gasto por ministério Anual 1823-2015

Receita do governo central por UF Anual 1823-2015

Despesa do governo central por UF Irregular 1823- 1914; 1985-2015

Gasto por ministério por UF Irregular 1828-1914

Receita do gov. Central por tipo e UF Anual 1855-2015

Receita e despesa dos estados por UF Anual 1855-2015

Receita e despesa dos estados por tipo Anual 1940-2015

Carga e passageiros por aeroporto Anual 1933-2005

Capacidade elétrica instalada por UF Anual 1930-2005

População Década 1872-2010

Comércio Exterior Irregular 1841, 1850, 1870, 1873, 1905-2015

Estradas de ferro Irregular 1875, 1885, 1905-2015

Fontes: Elaboração do autor, a partir de DSE (1914), 1822- 1900, IBGE (vários anos, 1954), 1901-2005, CGU, 2006-2015 
(2009).

6  Alguns estudos, como o de Varsano (1997), contêm informações agregadas e atualizadas desde 1904, utilizando o 
deflator implícito do PIB como método para estimar a variação. 
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4 A formação do Estado a partir da 
perspectiva ministerial

Para que servem os ministérios e por que existe a necessidade de criar mais? 
Esta pergunta pode parecer simples ou ingênua, mas sua importância é revelada 
pelo fato de que se encontra no centro do debate político atual. A falta de uma 
compreensão profunda que representam os ministérios não permite entender 
diferenças de fundo no modo de funcionamento do Estado. De forma mais 
concreta, é preciso entender as funções desempenhadas por esse tipo de organi-
zação para poder diferenciar qual o seu papel. 

Um ministério possui, pelo menos, um dos três papéis a seguir: funcional, 
político ou simbólico. Do ponto de vista funcional, consiste em uma agência 
estatal com a finalidade de realizar alguma política setorial percebida como estra-
tégica para o governo e para atores chave da sociedade. Por isso, representa um 
esforço de especialização e divisão de trabalho no interior do aparato estatal. Em 
termos políticos, corresponde a um recurso utilizado pelos partidos vitoriosos 
para formar governo e alianças que garantam maiorias parlamentares. Um governo 
distribui pastas àqueles partidos que lhe apoiem durante seu mandato (STRÖM, 
1990). Finalmente, partindo de um marco simbólico, servem como instrumento 
para colocar na agenda temas sensíveis, com forte aceitação pela opinião pública 
ou apelo eleitoral, como podem ser os direitos humanos ou as igualdades de 
gênero e racial.

Por essa razão, antes de entrar na análise da relação entre formação do Estado 
e composição do gasto no Brasil, é preciso indagar previamente sobre quais são 
as características fundamentais das reformas observadas na estrutura ministerial 
durante o período estudado. Com isso, será possível entender quais funções públicas 
tiveram maior estabilidade, destacar as suas características definidoras e o grau de 
consolidação institucional das pastas ao longo do tempo. Mais importante: será 
possível explicar porque alguns ministérios têm mais dinheiro que outros.

4.1 Breve histórico da divisão funcional no executivo brasileiro

O objetivo desta seção consiste em descrever de forma breve o processo de 
divisão funcional do executivo nacional brasileiro no período entre 1822 e 2015 
por meio da análise da criação (e extinção) de ministérios. Esta estratégia analítica 
permite identificar os principais momentos de mudança institucional e definir: 
a) antiguidade dos ministérios; b) o contexto histórico de sua criação; e c) sua 
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origem (desmembramento ou iniciativa da Presidência da República). Portanto, a 
tarefa realizada aqui opera como um prelúdio necessário para situar as mudanças 
na composição do gasto, que é o foco específico do presente trabalho.

A Figura 1 revela uma relativa estabilidade no número de ministérios até 
1930, quando se observa uma tendência de divisão funcional do executivo brasi-
leiro, que só será interrompida brevemente pela mal-sucedida reforma realizada por 
Fernando Collor de Mello em 1990. Ainda que o debate atual na mídia mencione 
uma inflação de ministérios (Estadão, 2015), em 1988 já existiam 22 pastas.

Esse panorama da evolução institucional do executivo revela uma crescente 
especialização funcional no interior do Estado brasileiro a partir de 1930. As 
medidas anteriores já ensaiaram alguma reorganização, mas foi entre 1930 e 1970 
quando houve a maior expansão.7 Em 1929, o Brasil contava com sete minis-
térios; em 1970 eram 17. O número contido aqui considera a Presidência da 
República e todas as secretarias dependentes desta como um único órgão. Isso 
evita distorções causadas por arranjos de curto prazo com a inclusão de pastas, as 
quais, no seu conjunto, representam menos de 0,5% do total do gasto do executivo 
e que funcionam, na sua maioria, como moeda de troca política no processo de 
formação de governo.

Figura 1 – evolução do número total de ministérios (1822-2015)
Fonte: Elaboração do autor, a partir de Brasil (2015).

O Diagrama 1 sistematiza os principais momentos de divisão funcional no 
executivo brasileiro. Não corresponde a um organograma exaustivo de todos os 
ministérios criados. Representa os momentos nos quais houve uma diversificação 
de funções, seja pelo desmembramento de um ministério existente seja pela criação 

7  Dentro desse período também observa-se a criação da maior parte das empresas públicas, assim como de agências de 
previdência social, como o INPS, ou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Também é dentro desse 
período que é realizada a reforma tributária (1965) que estabelece as bases para o sistema tributário atual.
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a partir da iniciativa da Presidência da República. O propósito é exibir de modo 
claro os pontos no tempo nos quais o Estado assume novas responsabilidades ou 
decide dar mais peso a funções já existentes.

Ao analisar o diagrama a seguir, verifica-se a existência de várias reformas. 
No entanto, estas podem ser sistematizadas em três grandes fases. A primeira, 
que vai de 1822 a 1891 corresponde à consolidação do núcleo duro do Estado, 
representado pelos Ministérios da Fazenda, Justiça, Guerra (que, a partir de 1967 
passará a denominar-se Exército), Marinha e Relações Exteriores. Estes órgãos 
possuem uma criação bastante precoce e são mantidos sem divisões significativas 
em suas funções em todo o período. No caso da Justiça, a maior parte das suas 
atribuições vai ser assumida a partir de 1891, quando ocorre a fusão entre Justiça 
e Interior.8

Como já oi mencionado anteriormente, no início do Brasil independente 
(até 1860), a maioria dos ministérios possuía pouca diferenciação interna, somente 
o Ministério da Fazenda tinha uma organização mais complexa e diversificada. A 
criação da Secretaria dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas 
representou um movimento consciente de modernização do Estado. Sua função 
fundamental era promover a incorporação de novas tecnologias de transporte 
(estradas de ferro e navegação à vapor) e comunicação (correios e telégrafos) que 
permitiam integrar de forma mais efetiva o território nacional e facilitar o acesso 
das regiões produtoras aos portos de exportação (GABLER, 2012, p. 11,12, 22).9

8  Ainda que os Ministérios da Justiça e Interior tenham uma história de fusões e desmembramentos, as principais 
atribuições do atual Ministério da Justiça foram definidas no início da República e se consolidam de forma completa 
com a criação do Ministério de Educação e Saúde Pública em 1930.

9  O predomínio das obras públicas nas despesas do ministério são confirmadas pelo exame do orçamento de 1889, que 
revela que aproximadamente 52% do gasto estava alocado para a construção e o financiamento das estradas de ferro 
(BRASIL, 1892, p. 57–58).
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O núcleo constitutivo do Estado – representado aqui pelas forças armadas, 
o Ministério da Fazenda e o de Relações Exteriores – consolidou-se de modo 
bastante rápido. Seu propósito era o de garantir a unidade territorial (via militar 
e diplomática) e financiar os gastos do governo. Entre as tarefas realizadas, estão 
a supressão das revoltas da regência, o serviço das dívidas contraídas durante 
a independência, gastos militares e o desenvolvimento de infraestruturas. Este 
processo não é casual e é condizente com o que foi observado em outros países da 
América Latina.

A segunda fase, de 1930 a 1985, é marcada pela divisão e especialização 
funcional do Ministério do Interior para fazer frente às necessidades de inves-
timento e às demandas políticas e sociais trazidas pelo processo de moderni-
zação e urbanização do país. Nessa fase, foram identificados dois aspectos. De 
um lado, foram promovidas políticas sociais e trabalhistas dirigidas à incorpo-
ração de operários e às classes médias urbanas no processo político (IANNI, 1971; 
WEFFORT, 1980), à criação do Ministério de Educação e Saúde e do Trabalho 
em 1930 e, depois, a separação entre Educação e Saúde em 1953 (DRAIBE, 2004). 
De outro, houve maior especialização funcional com o objetivo de desenvolver 
a infraestrutura básica para o processo de desenvolvimento econômico baseado 
na industrialização: separação entre Trabalho e Indústria, entre Transportes e 
Comunicações, e de Minas e Energia de Agricultura. Nesta etapa, o processo de 
formação de novas estruturas administrativas com nível ministerial era realizado 
por meio da subdivisão ou desmembramento de um ministério existente.

A terceira fase reflete a explosão de demandas com a redemocratização, 
a incorporação de novas agendas simbólicas e a necessidade de formar amplas 
coalizões de governo (STEPAN, 1985, p. 332-334). A partir de 1985, a Presidência 
da República passou a gerar uma série de iniciativas de incorporação de novos 
temas na estrutura do governo federal. Das 17 mudanças e criações de ministérios 
a partir de 1985, nove foram fruto da intervenção direta da Presidência. Neste 
período foram criados os Ministérios de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, 
da Reforma Agrária, Cidades, do Desenvolvimento Agrário, do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, sem contar as Secretarias de Direitos Humanos, de 
Promoção da Igualdade Racial e de Políticas para as Mulheres.

A alta fragmentação do legislativo, entretanto, obrigava os governos a ceder 
ministérios em troca de apoio político, o que aumentou ainda mais o número 
de pastas. O “presidencialismo de coalizão” (ABRANCHES, 1988) passa a ser a 
marca distintiva da maneira de formar governo no Brasil. 

Um exemplo ilustrativo da importância dos ministérios como “moeda de 
troca política” pode ser observado durante o Governo Collor de Mello (1990-
1992). A decisão do presidente de reduzir drasticamente os ministérios de 19 
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para 14 e de não negociar com o congresso – governando por meio de medidas 
provisórias e indicando técnicos e intelectuais de renome aos cargos de ministro – 
gerou um impasse que foi concluído com o seu afastamento em 1992. Ainda que 
o principal motivo para o impedimento presidencial tenham sido as acusações 
de corrupção e tráfico de influência que enfrentava, sua relação deteriorada com 
o poder legislativo impossibilitou que obtivesse qualquer apoio, como o próprio 
ex-presidente admite em entrevista recente (MADEIRO, 2016).

4.2 As reformas ministeriais e a consolidação institucional

Durante o período entre 1822 e 2015 podem ser observadas nove reformas 
ministeriais de grande envergadura. Existe um número muito superior de mudanças 
de nome dos ministérios, no entanto, optou-se neste trabalho por considerar somente 
aquelas reformas que implicassem uma transferência efetiva de competências entre 
unidades administrativas do executivo central (e não só mudança de nome). Esta 
decisão facilita a síntese analítica dos dados e a identificação de momentos-chave de 
desenvolvimento da institucionalidade do Estado brasileiro.

A análise da legislação relativa à criação dos ministérios revela que 34% do 
total de reformas ministeriais realizadas desde a independência foram feitas por 
vice-presidentes (que assumiram a presidência). Um total de 47,9% foi promovido 
por governos ou presidentes não eleitos (seja pelo voto direto ou indireto). Final-
mente, 54,2% foram decorrentes de algum evento de alteração na forma de governo 
(Império à República), mudança de regime político e promulgação de nova consti-
tuição (ditaduras ou redemocratização) ou impedimento do presidente no cargo.10 
Estas informações sugerem que reformas administrativas respondem, em muitas 
ocasiões, a crises ou realinhamentos políticos diante das mudanças econômicas e 
políticas de monta.

O ponto de partida são os seis ministérios existentes em 1822. Desse total, 
a metade – Fazenda, Relações Exteriores e Marinha – permaneceu sem dividir-se 
até hoje. O Ministério do Exército só teve uma divisão em 1941, com a criação da 
Aeronáutica. Estas foram as pastas mais estáveis no tempo. 

A primeira grande reforma ocorre em 1860 com o objetivo de promover a 
modernização e interiorização do Estado e a conexão da produção agrícola com os 
mercados internacionais. Como dito anteriormente, a Secretaria de Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas representou um passo inaugural na gestão econômica 
por parte do Estado brasileiro. 

10  Foram incluídas as mudanças de nome no cômputo das reformas e o período foi estendido para incluir a situação em 
2016. Os vice-presidentes que realizaram reformas foram João Goulart, José Sarney, Itamar Franco e Michel Temer.
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A mudança na forma de governo do Império à República e os primeiros anos 
do século XX trouxeram algumas das mudanças mais importantes na estrutura 
ministerial brasileira. Em primeiro lugar, em 1890, realizou-se a primeira tentativa 
de criação de uma pasta para a educação. O Ministério de Instrução Pública, 
Correios e Telégrafos, que durou pouco mais de um ano, pretendia responder às 
demandas crescentes de uma política nacional de educação. Segundo, a Consti-
tuição Federal de 1891 uniu Justiça e Interior, que, depois da separação de 
Educação e Saúde em 1930, tiveram uma estrutura muito semelhante a atual. 

A reforma de 1906 dividiu Agricultura e Indústria das Obras Públicas, o que 
preparará este último órgão para responder, de forma autônoma e em um futuro 
próximo, às necessidades de infraestrutura relativas ao processo de industrialização. 

No entanto, a análise dos orçamentos posteriores a 1861 revelam o predo-
mínio das obras públicas desde o princípio, o que permite classificar este órgão 
como responsável pela infraestrutura em todo o período. 

É em 1930 que se inicia uma onda de reformas no sentido de incorporar as 
políticas sociais e promover maior especialização do Estado pela produtividade 
industrial. As principais inovações no campo social foram a criação do Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio e do Ministério de Educação e Saúde Pública, 
ambos em 1930. No campo econômico, a separação da Agricultura da Indústria 
e Comércio representou uma mudança de rumos na política econômica. De uma 
política que favorecia os interesses da agricultura de exportação, o país passa a 
adotar medidas de incentivo à industrialização.11 

O ano de 1953 representa outra divisão marcante entre a Educação e Saúde. 
É nesse momento em que este último ministério adquire sua forma definitiva até 
a atualidade. Em 1960, a pasta de Trabalho e Previdência Social é separada de 
Indústria e Comércio, outro impulso importante, sobretudo para o desenvolvi-
mento das relações trabalhistas nas áreas dos serviços e rural. 

Os governos militares investiram fortemente no desenvolvimento de 
infraestruturas que permitam alavancar o processo de industrialização do país. 
As reformas realizadas em 1967 são expressão desse movimento. De um lado, 
observa-se a separação entre transportes e comunicações, com o fortalecimento 
de ambas as políticas setoriais. De outro, a mineração, exploração do petróleo e a 
geração de energia, até então sob responsabilidade da Agricultura, passam a estar 
reguladas pela pasta de Minas e Energia. 

O período entre 1985 e 1988 representa a incorporação de novas funções 
e demandas sociais no processo político brasileiro. Stepan (1985, p. 332-334) 
argumenta que a igreja, os sindicatos, a OAB, eleições de 1982 e as Diretas Já foram 

11  A força das elites agrárias, em particular de São Paulo, impediram o abandono total do apoio à agricultura. O que 
pode ser observado entre 1930 e 1945 é uma política de subsídio à exportação a par com iniciativas favorecendo a 
industrialização. Sobre este conflito, ver Draibe (2004), Ianni (1969) e Weffort (1980).
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vitais para o fortalecimento de uma oposição civil ao regime burocrático-autori-
tário vigente no período anterior à transição. Este fenômeno é materializado pela 
expansão do número de ministérios por iniciativa da Presidência da República, que 
a partir desse momento será a instituição que dá origem à maior parte das pastas. 

Até então o processo se dava por desmembramento de outro ministério. 
Como mencionado anteriormente, é nesse ponto que são criados as pastas de Meio 
Ambiente, Reforma Agrária, Habitação e Bem-estar Social e Ciência e Tecnologia, 
assim como o Ministério Público da União.

Uma das medidas mais controversas do governo Collor de Mello foi a reali-
zação de uma reforma drástica na estrutura ministerial, reduzindo os 19 minis-
térios existentes para 14 e indicando pessoas não vinculadas aos partidos políticos 
da base do governo como ministros. A relação difícil do presidente com o legislativo 
terminou gerando um processo de impeachment em 1992. Ao assumir o cargo, 
o vice-presidente Itamar Franco promoveu outra reforma profunda, recriando a 
maioria dos ministérios existentes antes de 1990, como também criando outros. 

Durante o seu segundo mandato, Fernando Henrique Cardoso realizou 
reformas administrativas que buscavam, por um lado, aumentar a capacidade 
administrativa do Estado e, por outro, aprofundar sua especialização funcional. 
Além dessas iniciativas, vale a pena mencionar a fusão das três pastas militares 
(Aeronáutica, Exército e Marinha). Desde 1999, encontram-se unificados no 
Ministério da Defesa e sob controle civil, fato inovador na história do país e que 
quebra uma larga tradição de controle militar dessas funções.

O período analisado encerra-se com a criação dos Ministérios da Assis-
tência Social (convertido no ano seguinte em Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome) e Cidades em 2003, e o da Pesca e Aquicultura em 2009. A pasta de 
Cidades visava lidar com a questão urbana e, em particular, metropolitana – dadas 
as deficiências agudas na provisão de serviços básicos em áreas metropolitanas.  
A de Pesca e Aquicultura não teve muita transcendência e parece responder mais 
a uma lógica política que funcional ou simbólico. 

No entanto, a reforma mais importante é a separação institucional entre assis-
tência e previdência social. Esta mudança será responsável pela política social chave 
dos quatro governos petistas: o Bolsa Família, com impactos sociais e eleitorais 
demonstrados pela literatura (FENWICK, 2009; HUNTER; POWER, 2006; SENNA 
et al., 2007; SOARES et al., 2006; SOARES; TERRON, 2008; ZUCCO, 2008).

Uma análise geral dessas reformas permite revelar alguns padrões de funcio-
namento do Estado ao longo do período. O primeiro é a existência de alguns 
ministérios que mantêm as mesmas competências em todo o período analisado, 
sem divisão institucional interna (Ministério da Fazenda, Ministério das Relações 
Exteriores – ainda quando este último em 1822 fazia parte da Secretaria de Negócios 
do Império e antes da Secretaria de Negócios do Reino). O segundo é a divisão de 
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competências por desmembramento. Esta foi a forma mais comum de especiali-
zação funcional do Estado durante o período analisado. Outro consiste na incorpo-
ração de uma pasta a outra. Os casos de Instrução pública, Correios e Telégrafos a 
Justiça e Interior em 1891 e Aeronáutica, Exército e Marinha a Defesa em 2000 são 
exemplos desse tipo de reforma. Finalmente, um quinto padrão pode ser observado 
pela iniciativa de reforma da Presidência da República, que cria ministérios e 
secretarias com objetivos diversos, seja funcionais, políticos ou simbólicos.

Antes de analisar o tempo de existência dos ministérios em suas funções 
atuais, é necessário enfatizar um ponto importante com relação às competências. 
O que se deseja destacar é que, ainda que permaneçam as mesmas, podem servir 
a diferentes estratégias ou modelos de política econômica. O caso mais claro desse 
fenômeno é o Ministério dos Transportes. 

Inicialmente incorporado dentro do Ministério de Agricultura, o departa-
mento de “obras públicas” servia para facilitar a infraestrutura necessária para 
o desenvolvimento da logística necessária para a exportação de café. Com o fim 
da Primeira República, este órgão servirá como instrumento para o desenvolvi-
mento da conexão territorial das diferentes partes do país e peça fundamental 
para fornecer as infraestruturas necessárias para viabilizar a política de industria-
lização por substituição de importações. Isto está explicado pela continuidade na 
importância desse ministério ainda depois da queda da Primeira República e do 
declínio do café como principal produto  de exportação.12

A partir de agora, analisar-se-á o processo de reforma enfatizando a conso-
lidação institucional dos ministérios, em particular o seu tempo de vida. A Figura 
2 ordena os ministérios dos mais antigos aos mais novos, classificando-os pelo 
período no qual houve a sua especialização funcional. 

Os dados da figura revelam uma estrutura dual no que se refere à conso-
lidação institucional dos ministérios. De um lado, 44% obtiveram suas compe-
tências atuais na última etapa, entre 1985 e 2015. Isso significa que quase a metade 
possui ainda uma existência pouco enraizada na estrutura do Estado brasileiro. 
De outro, 44% mostram sinais de consolidação institucional, com 24% criados 
antes de 1930, ou seja, com idades superiores a 86 anos e outros 20% entre 1930 e 
1955, de 60 a 85 anos. As três pastas desmembradas entre 1956 e 1985 – Indústria 
e Comércio, Minas e Energia e Comunicações – continuam existindo com as 
mesmas competências até a atualidade13.

12  Um exemplo deste processo é o fato de que a interconexão por via terrestre só foi completada em 1950 por meio de 
estradas de ferro. Até este momento ir do sul ao norte do país só era possível via navegação de cabotagem – ainda assim 
com as atuais regiões norte e centro-oeste praticamente excluídas desse processo. A respeito, ver a seção de logística no 
“Atlas Nacional do Brasil Milton Santos”, do IBGE (2010, p. 282). 

13  No caso do Ministério de Comunicações, a reforma de 2016 realizada pelo governo fez a fusão desse ministério com o 
da Ciência, Tecnologia e Inovação. O fato de que sejam duas pastas consolidadas e que representam dois grupos sociais 
bastante heterogêneos – acadêmicos e empresas de telecomunicação – lançam dúvidas sobre a possibilidade de que tal 
fusão permaneça vigente num futuro próximo. 
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Figura 2 – antiguidade dos ministérios a Partir da sua esPecialização Funcional

Fonte: Elaboração do autor, a partir de Brasil (2015).
Notas: O ano de referência para o cálculo foi aquele no qual o ministério adquiriu sua competência fundamental de modo 
exclusivo ou predominante. Nesse sentido, ainda que o Ministério da Agricultura tenha sido criado em 1860, só se separa 
de outras atribuições como obras públicas e indústria e comércio em 1930. Com Educação e Saúde acontece a mesma 
coisa; só em 1953 são diferenciados funcionalmente. No caso da Justiça, optou-se por manter o nome do ministério no mo-
mento de sua fusão com o do Interior, dado que, nesse momento, assumiu funções deste último que permanecem sob sua 
jurisdição até hoje, como a polícia federal, por exemplo. O Ministério da Defesa não foi incluído aqui, pois não representa 
uma inovação de funcionalidade, mas sim a fusão de funções já existentes e consolidadas no interior do Estado brasileiro.

Como mencionado anteriormente, os ministérios mais consolidados (e com 
mais de 100 anos de existência) são justamente aqueles responsáveis pela Defesa 
Nacional, a Fazenda Pública e os Transportes (infraestruturas). Logo em seguida, 
incorporam-se a este grupo Justiça e Interior, que passaram por desmembramentos 
de monta durante o período entre 1930 e 1955, as políticas sociais (Saúde, Educação, 
Trabalho e Previdência) e Aeronáutica. A partir de 1955, os ministérios estratégicos 
para a industrialização são consolidados (Indústria e Comércio, Minas e Energia e 
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Comunicações). Finalmente, o último grupo representa a incorporação de novas 
funções e demandas, com diferentes graus de institucionalização.14

5 Gasto ministerial e formação do Estado no Brasil

5.1 A evolução do gasto realizado pelo governo central no Brasil 

Nesta seção, passa-se ao exame da evolução na composição do gasto minis-
terial no Brasil durante o período entre 1822 e 2015. Esta análise permite definir: 
a) a diversidade estrutural do gasto (se está mais concentrado ou disperso em cada 
momento); b) a existência de padrões observáveis no comportamento do gasto; 
c) a variação na importância dos ministérios; e d) a relação entre tais padrões e 
processos macro de transformação econômica e política no país.

A partir da revisão da literatura (cap. 2) e da análise tanto da divisão funcional 
dos ministérios (cap. 4), como da série temporal de gasto (Figura 3), é possível 
dividir o período analisado em quatro subperíodos. O primeiro, que se pode 
denominar de Estado liberal com economia agroexportadora, está circunscrito 
entre 1822 e 1930. O segundo, o Estado corporativo impulsor da ISI, vai de 1930 
a 1955. O terceiro, o Estado burocrático-autoritário com capitalismo associado 
e dependente, está situado entre 1956 e 1985. Finalmente, o Estado democrático 
neoliberal, é iniciado com a redemocratização, em 1985, e que dura até hoje. 

A Figura 3 representa o grau de diversificação/concentração do gasto nos 
ministérios brasileiros entre 1822 e 2015. De um lado, representa o número de 
pastas que controlam a maior parte dos recursos. Este valor foi obtido a partir do 
inverso do índice de concentração de mercado de Herfindahl-Hirschman (HH) 
(CHIKOTO; NEELY, 2013; RHOADES, 1993). Seu cálculo é simples. Divide-se um 
pela soma dos quadrados das proporções do gasto de cada ministério. O resultado 
fornece o número de ministérios com tamanho igual que seriam necessários 
para gerar o nível de concentração de gasto observado em cada ano. Em termos 
concretos, quanto maior o valor do índice, maior o número de órgãos com peso 
nas despesas do executivo central. No segundo eixo, o índice é controlado pelo 
número total de ministérios existentes e com alocação de recursos em determinado 
ano. Em seu conjunto, ambas as informações permitem identificar a existência de 
padrões entre os períodos mencionados e as alterações na composição do gasto. 

14  A tentativa de fusão da Educação e Cultura em 2016 e o posterior recuo por parte do governo sugere que existem 
grupos sociais importantes relacionados à cultura que não desejam que esta pasta seja convertida em um departamento 
do Ministério da Educação. A reação provocada na sociedade civil revela que existe certo amadurecimento e arraigo 
institucional desse órgão não só dentro do Estado como na sociedade brasileira e constitui um indício forte de sua 
consolidação como uma instituição independente.
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O primeiro fato que chama a atenção no exame da Figura 3 é que os subpe-
ríodos descritos anteriormente possuem padrões claros de composição de gasto. 
Entre 1822 e 1930, verifica-se uma estabilidade surpreendente, com o gasto 
dividido em uma média de 3,6 ministérios (de um total de 6,5). Estes dados 
revelam uma distribuição bastante equitativa e pouco concentrada dos gastos, 
em grande medida justificada pela pouca especialização funcional do executivo 
(URICOECHEA, 1988, p. 85-86).

No segundo período observa-se uma desconcentração no gasto acompanhada 
pela criação de novos ministérios. A média do índice HH passa a ser 5,6 e a média de 
ministérios existentes de 10,3. Os objetivos são promover a ISI e o desenvolvimento 
do capital nacional – o que O’Donnell chama de “industrialismo horizontal” para 
o contexto latino-americano (1973, p. 55). Ao mesmo tempo, pretende incorporar 
as massas trabalhadoras urbanas no processo político meio do populismo (IANNI, 
1971, p. 26). Maria da Conceição Tavares (1986, p. 103) também situa este processo 
entre 1930 e 1955, no que chama “industrialização restringida”.

Figura 3 – número total de ministérios e número de ministérios que concentram 
a maior Parte do gasto no brasil (1822-2015)

Fonte: Elaboração do autor, a partir de: DSE (1914). Finanças: Quadros sinópticos da receita e despesa do Brasil (período 
de 1822 a 1900). IBGE, Anuário Estatístico do Brasil (período entre 1901 e 2005). Balanço Geral da União (período entre 
2006 e 2015) (CGU, 2009).

Baer (1965, p. 55), no entanto, confirma que desde 1956 o governo promoveu 
mudanças sistemáticas nos controles de câmbio com o objetivo de atrair capitais 
estrangeiros destinados à industrialização. Oliveira (1872, p. 42) reforça a mesma 
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tendência ao afirmar textualmente que “‘os cinquenta anos em cinco’ não poderiam 
ter sido logrados sem o recurso ao capital estrangeiro”.

Em termos de gasto, este processo será representado por um movimento 
geral de declínio na diversificação do gasto – média do HH de 4,3 –, mas com o 
aumento de ministérios em 15,4. Este fato chama a atenção para o papel crescente 
do Ministério da Fazenda e da Negociação do Financiamento da Dívida no total 
das despesas.

A partir da crise do petróleo de 1973, os países da América Latina optaram 
por financiar os déficits na balança de pagamentos e o investimento público por 
meio da dívida. Isso permitiu a continuidade do crescimento, mas em contra-
partida quanto ao aumento drástico do endividamento externo. Além do mais, a 
reforma fiscal e a qualidade do gasto deixaram de estar na agenda, dada a facilidade 
de obter recursos externos (THORP, 1998, p. 220-226).

A partir de 1985 a crise da dívida força uma mudança drástica nos modelos 
político e econômico. A redemocratização antecede as reformas neoliberais, que 
serão realizadas a partir de 1990, e observa-se a incorporação de novas agendas. 
No entanto, esta crise provocou um forte recorte do gasto social, como também 
marcou o fim do ciclo de intervencionismo estatal com a consolidação da Fazenda 
em detrimento de outros ministérios setoriais, de Planejamento (THORP, 1998, p. 
236-241) e, no caso do Brasil, o de Transportes (responsável pelas infraestruturas).

Entre 1985 e 2015, observa-se um movimento simultâneo de concentração 
do gasto em poucos ministérios e a expansão no seu número total. O índice HH 
passa a 2,7 pastas que controlam a maior parte dos gastos (Fazenda, Previdência 
Social e outros – compostos principalmente pela Saúde, Educação e Defesa) e a 
média de órgãos do executivo existentes aumenta para 22,4.

Tal aparente incongruência pode ser explicada pelo “presidencialismo de 
coalizão” (ABRANCHES, 1988), que caracteriza o processo político brasileiro a 
partir de 1988. A existência de congressos cada vez mais fragmentados obriga 
aos presidentes a formar amplas coalizões partidárias no legislativo para poder 
governar. Existem dois mecanismos utilizados pelo executivo para recompensar 
os partidos por sua participação no governo. O rent seeking, pela distribuição 
de recursos por meio de emendas orçamentárias aos distritos dos legisladores, 
algo que tem sido extensamente utilizado pelos presidentes para negociar apoios 
(LIMONGI, 2006; LIMONGI; FIGUEIREDO, 2005). 

O segundo, e mais importante para este trabalho, corresponde à distribuição 
de ministérios aos partidos da coligação que satisfazem a sua militância por meio 
da ocupação de cargos públicos. Mais que votos ou políticas públicas, o principal 
objetivo dos partidos políticos consistiria em maximizar o seu controle de cargos 
públicos, estratégia denominada office-seeking (STRÖM, 1990, p. 567). Esta última 
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estratégia é a que explica a explosão no número de ministérios com capacidade 
orçamentária limitada ou simbólica a partir de 1985. 

Os resultados analisados anteriormente demonstram uma congruência 
bastante grande entre modelos econômicos, criação de instituições e padrões de 
gasto. Além disso, o comportamento observado é coerente com o debate teórico 
sobre a formação do Estado e o desenvolvimento econômico não só no Brasil, mas 
na América Latina de modo mais geral. Verifica-se que as mudanças nos modelos 
econômicos conduzem a transformações significativas na institucionalidade 
do Estado, o que é refletido inexoravelmente na estrutura das despesas. Nesse 
sentido, a análise da composição do gasto constitui um bom indicador de trans-
formações estruturais no aparato estatal. No entanto, ainda falta um exame do 
conteúdo para determinar os alvos específicos do gasto e estabelecer de maneira 
concreta a relação entre as instituições existentes, os modelos de desenvolvimento 
e as despesas realizadas. 

5.2 Análise histórico-funcional do gasto 

Nesse momento, é preciso aprofundar a análise, enfatizando o conteúdo do 
gasto em termos funcionais. Em razão da grande volatilidade no número de minis-
térios e da inexistência de séries temporais de gasto por função que cubram todo o 
período, decidiu-se reunir a porcentagem do gasto dos ministérios de acordo com 
grandes grupos ou categorias funcionais relacionadas com a “estatalidade”. Este 
procedimento permitirá avaliar a mudança relativa de importância em algumas 
áreas ao longo do tempo e, por conseguinte, discernir entre diferentes modelos de 
desenvolvimento e o conteúdo da ação estatal. 

Foram definidas oito categorias funcionais. A primeira, fiscalidade, contém 
somente um único ministério, o da Fazenda. A justificativa para a sua separação em 
um grupo único deriva do fato de que este é o órgão responsável pela arrecadação 
de tributos (base fiscal do Estado), assim como do pagamento da dívida pública da 
União, principal componente do gasto federal hoje. Em 2005, 97,2% de toda despesa 
do ministério e 70,9% do executivo foi realizado sob o conceito de transferências 
intergovernamentais, amortizações e juros da dívida. Nesse sentido, o seu papel foi 
sempre predominante e a sua posição destacada entre os ministérios.

A segunda categoria inclui um dos pilares fundamentais na formação de 
qualquer estado: a defesa. Corresponde ao conjunto de ministérios encarre-
gados da defesa nacional e que, historicamente, ocuparam um lugar destacado 
na história política, fiscal e econômica do país. Juntamente com a Fazenda e as 
Relações Exteriores, constituem o núcleo fundacional do Estado brasileiro. Além 
disso, o Brasil corresponde ao 11º país com o maior gasto militar, correspondente 
a 36,7% do total dedicado a esta função na América Latina (SIPRI, 2016).
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A terceira categoria concentra os investimentos em infraestrutura. São 
reunidos nesse grupo aqueles ministérios envolvidos no desenvolvimento de infraes-
truturas públicas fundamentais para a produção e para o crescimento. O seu núcleo 
é formado pelos Ministérios de Comunicações, Transportes e Ciência e Tecnologia. 

A quarta, administração pública, reúne o gasto realizado pelos ministérios 
responsáveis pela manutenção da ordem pública, defesa da ordem legal, represen-
tação diplomática, assim como do planejamento estratégico. Nesta categoria estão 
incluídos Justiça e Interior, Relações Exteriores, Orçamento e Gestão, assim como 
outros ministérios com prerrogativas similares. 

A quinta categoria é representada pela seguridade social. Aqui estão incluídos 
os Ministérios do Trabalho e Previdência Social. Como será visto a seguir, esta 
função em particular assumiu um papel destacado a partir da década de 1960, sendo 
o segundo grupo funcional mais importante na atualidade, depois da Fazenda.

A sexta categoria incorpora o gasto realizado pelos ministérios de caráter 
social. Forma, juntamente com a seguridade social, um dos núcleos da legitimação 
cidadã do Estado moderno e permite medir a importância da dimensão redistri-
butiva no conjunto do gasto do governo central. Entre os ministérios incluídos estão: 
Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Bem-Estar Social, Reforma Agrária, 
Desenvolvimento Agrário, Esporte e Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

A sétima, economia, está formada pelo gasto naqueles ministérios respon-
sáveis diretamente pela regulação da economia, pelo estímulo das forças produtivas 
ou o desenvolvimento regional. Incluem-se neste grupo a Agricultura, Indústria e 
Comércio, Minas e Energia, Integração Regional, Integração Nacional, e Turismo. 

Finalmente, a categoria outros incorpora as novas agendas e as iniciativas 
de gasto da Presidência da República, que conta como um ator adicional nesta 
análise. Aqui estão reunidos a Presidência, o Meio Ambiente, as Cidades e o 
Desenvolvimento urbano. 

A Figura 4 apresenta um painel de gráficos com a porcentagem de gasto 
em cada um dos grupos antes mencionados. Em relação às despesas diretamente 
relacionadas à Fazenda, pode-se verificar que estas representaram sempre mais que 
20% do total. A média para todo o período foi de 42,5%, uma participação nada 
desprezível e um claro indício do papel da dívida não só no financiamento, mas 
também no gasto. Uma maior participação da Fazenda significa menos dinheiro 
para políticas sociais e de investimento. Todos esses elementos revelam que o 
financiamento do Estado sempre foi, e continua sendo, um problema estrutural 
a ser resolvido e que condiciona a capacidade futura de elaboração de políticas.

Do ponto de vista dos períodos, observa-se que, no fim do século XIX e 
no período que se inicia na década de 1970 e dura até hoje, a Fazenda tomou um 
protagonismo particularmente agudo. No primeiro caso, a explicação é a crise do 
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serviço da dívida que levou o governo a contratar o Funding Loan em 1898, em 
condições draconianas. No segundo caso, o aumento da dívida, a crise dos anos 
1980 e a descentralização fiscal gerada pela criação do Fundo de Participação dos 
Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) foram respon-
sáveis pelo aumento da participação da Fazenda no total do gasto.

Figura 4 – gasto dos ministérios Por grandes gruPos, em % (1822-2015)
Fontes: Elaboração do autor, a partir de: DSE (1914). Finanças: Quadros sinópticos da receita e despesa do Brasil (período 
de 1822 a 1900). IBGE, Anuário Estatístico do Brasil (período entre 1901 e 2005). Balanço Geral da União (período entre 
2006 e 2015) (CGU, 2009).
Notas: Fiscalidade – gastos realizados pelo Ministério da Fazenda; Defesa – exército, marinha, aeronáutica, e defesa a par-
tir de 1999; Infraestrutura – transportes, comunicações e ciência e tecnologia; Administração – justiça, interior, relações 
exteriores, planejamento, orçamento e gestão, ministério público da união; Seguridade Social – trabalho e previdência 
social; Social – educação, saúde, assistência social, cultura, ação social, bem-estar social, reforma agrária, desenvolvi-
mento agrário, esporte e desenvolvimento social e combate à fome; Economia – agricultura, indústria e comércio, minas 
e energia, integração regional, integração nacional e turismo; Outros ‒ Presidência da República, meio ambiente, cidades, 
e desenvolvimento urbano. 
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As transferências também escondem outro fenômeno importante vivido a 
partir de 1967, mas especialmente incisivo com a Constituição de 1988, que é a 
descentralização de funções como a saúde, educação, transportes e saneamento 
para os estados e municípios. Por meio desses fundos, o governo federal conso-
lidou a cessão de parte de suas responsabilidades em algumas das políticas públicas 
de caráter social e de infraestrutura.

No que se refere à defesa, observa-se que até 1874 o gasto é superior que 35% 
do total. Entre 1865 e 1870 eleva-se consideravelmente pela Guerra do Paraguai 
para, alguns anos depois, cair em níveis inferiores em todo o período anterior. Esta 
queda foi uma das razões que causaram o descontentamento dos militares com 
a monarquia e levaram à Proclamação da República em 1889 (HAHNER, 1969; 
SAFFORD, 2013, p. 89). De 1930 a 1950 a defesa irá recuperar parte da sua impor-
tância no gasto, mas logo começará um declínio lento até a redemocratização. No 
entanto, é partir de 1990 que se verifica uma queda drástica no gasto que cai de 
11,8% em 1985 a 3,3% em 1990, patamar que permanecerá estável até 2015.

No que se refere às infraestruturas, existe um período contínuo de investi-
mento de 1860 a 1990. Este período não é homogêneo e apresenta altos e baixos, 
mas se mantém acima dos 10% do total do gasto central em quase todo o período. 
Essa tendência é interrompida pela reforma ministerial de Fernando Collor de 
Mello, que unifica os Ministérios de Comunicações, Transportes e Minas e Energia 
no ministério de Infraestrutura e reduz severamente o seu orçamento. 

O principal afetado foi o Ministério dos Transportes. Em 1987, ele repre-
sentava 10,8% do total e, em 1993, um ano depois de sua recriação pela contrarre-
forma de Itamar Franco, esta cifra caiu para 0,4% (uma cifra exatamente 27 vezes 
menor). Esse é o melhor indicador de que o modelo desenvolvimentista tinha 
acabado de forma definitiva. A consequência mais importante, no entanto, foi a 
destruição de uma institucionalidade do Estado que tinha mais de cem anos de 
existência e havia sido bem-sucedida (dadas as limitações estruturais e o tamanho 
continental do país) na tarefa de integrar o território. 

Não é casual que os governos Lula e Dilma tiveram dificuldades para 
executar obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Não basta com 
dinheiro, é necessária capacidade institucional por parte do Estado para poder 
implantar políticas públicas de modo efetivo no território e isso não se constrói 
“da noite para o dia” (MANN, 1984).

Em termos administrativos, o processo foi de constante queda. Primeiro, 
pela separação das tarefas de infraestrutura do ministério do Interior e, depois, 
pela separação da Educação e da Saúde. Finalmente, com as reformas neoliberais 
os orçamentos dos ministérios que compõem este grupo tornaram-se cada vez 
mais simbólicos que efetivos. A pressão fiscal obrigou à redução da máquina 
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administrativa do Estado a um mínimo, o que não necessariamente é algo positivo 
para o funcionamento das instituições e para potenciar a capacidade regulatória 
do próprio Estado.

A grande inovação e segunda colocada no gasto hoje é a Seguridade Social. 
O sistema de aposentadorias e pensões criado a partir da Lei Eloy Chaves em 
1923, das Caixas e dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (CAPs e IAPs) e 
do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) expandiu a participação 
política e os direitos dos trabalhadores. Até 1988, este processo estava restrito 
fundamentalmente ao âmbito urbano e às pensões contributivas. Isso explica o 
seu peso relativamente pequeno neste período. No entanto, a dotação de aposen-
tadorias e pensões não contributivas, a indexação do seu valor ao salário mínimo, 
a partir da Constituição de 1988, e sua correção pela inflação provocaram um 
aumento exponencial do gasto com essa política. Este fenômeno explica o porquê 
da porcentagem da despesa com seguridade social ter passado de 1,6% em 1988 a 
uma média de 9,5% entre 1990 e 2015.

As outras políticas sociais permaneceram relativamente estáveis, com um 
gasto em torno a 10% do total em seu conjunto desde 1930. No entanto, é neces-
sário esclarecer um pico nos dados. Em 1993, com a Norma Operacional Básica 
(NOB/93), o Ministério da Saúde dá um impulso sem precedentes na descentra-
lização dos serviços de saúde do país pelo fortalecimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) (MS, 1993). Este aumento brusco, que retomará o seu padrão normal 
nos anos seguintes, explica-se pelo gasto relacionado a este processo de transfe-
rência de equipamentos, pessoal e gestão aos entes subnacionais, em particular 
aos municípios.

O gasto diretamente relacionado com os incentivos econômicos foi sempre 
relativamente baixo, menos no período entre 1985 e 1988, quando chegou a 
acumular mais de 10%, principalmente pelo aumento das despesas com os Minis-
térios de Indústria e Comércio e de Minas e Energia. Outro “boom” foi observado 
em 2003, também em razão dos gastos com Minas e Energia.

As despesas da Presidência da República predominam nos gastos realizados 
com outras funções. Em geral, tendem a ser baixas, com médias inferiores a 1% 
(algo desproporcional à importância que recebem dos meios de comunicação e ao 
destaque que possuem na agenda política atual). No entanto, dois presidentes em 
dois momentos concretos aumentaram significativamente tais despesas, chegando 
até valores superiores a 10%. O primeiro foi Getúlio Vargas entre 1950 e 1951 e o 
outro foi José Sarney em 1987. Estes momentos acompanharam ou precederam a 
criação de ministérios ou empresas públicas de referência como a Petrobrás. 

Os resultados da análise dos dados da concentração do gasto e sua compo-
sição funcional confirmam os efeitos dos grandes realinhamentos econômicos e 
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políticos na estrutura do gasto e no seu conteúdo. Não só muda a importância dos 
diferentes ministérios, mas também são criados outros com atribuições funcionais 
para os novos modelos de desenvolvimento. O impacto dessa mudança é uma trans-
formação institucional do aparato administrativo do Estado, que reacomoda novos 
interesses, redistribuindo recursos e alterando os conteúdos do gasto público. Este 
“Estado palimpsesto” é o produto da coexistência entre instituições criadas em 
distintos momentos para desempenhar funções concretas e que vão se adaptando 
ao longo do tempo, mas sem perder totalmente alguns dos seus traços originais.

A análise da estrutura do gasto não estaria completa antes de examinar a 
relação entre concentração e divisão funcional do gasto. A Tabela 1 contém os 
coeficientes de correlação de Pearson entre o índice Herfindahl-Hirschman e os 
grupos ou categorias funcionais de gasto. Os resultados estão organizados tanto 
para todo o período como divididos para os subperíodos que estruturaram o 
estudo até este momento. 

O exame da associação para todo o período (1822-2015) revela que o Minis-
tério da Fazenda e da Seguridade Social constituem os principais indicadores de 
concentração do gasto. Quanto maior o percentual nessas duas políticas, menos 
recursos são destinados para o resto. Entretanto, as iniciativas da Presidência da 
República (outros), defesa e gasto com incentivos econômicos, são as que estão 
mais correlacionadas com os momentos de desconcentração de gasto. Todas as 
outras políticas também apresentam valores positivos para os coeficientes, ainda 
que com menor intensidade.

tabela 1 – coeFicientes de correlação entre índice de 
concentração e gruPos de gasto

  1822-2015 1822-1929 1930-1955 1956-1984 1985-2015

Fazenda -0,819 -0,725 -0,933 -0,982 -0,904

Defesa 0,323 0,180 0,419 0,791 0,725

Infraestrutura 0,112 0,052 -0,391 0,840 0,794

Incentivo Econômico 0,381 0,416 0,908 0,263 0,812

Seguridade Social -0,572 n.d. 0,583 -0,297 -0,348

Social 0,135 n.d. 0,900 0,497 0,412

Administrativo 0,112 0,585 -0,331 0,030 0,709

Outros 0,678 n.d. 0,853 0,617 0,883

Fontes: Elaboração do autor, a partir de: DSE. Finanças: Quadros sinópticos da receita e despesa do Brasil (período de 1822 a 
1900). IBGE, Anuário Estatístico do Brasil (período entre 1901 e 2005). Balanço Geral da União (período entre 2006 e 2015).
Notas: Método Pearson. *n.d. - informação não disponível para o período. A concentração é medida pelo Índice Herfin-
dahl-Hirschman invertido, calculado como 1 dividido pela soma dos quadrados da proporção de cada ministério no gasto 
em um determinado ano.
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Ao dividir por subperíodos, observa-se que somente a Fazenda mantém um 
coeficiente negativo durante todo o tempo. A Seguridade Social está envolvida na 
desconcentração do gasto entre 1930 e 1955 e só tornar-se-á um indício de concen-
tração a partir de 1956. A infraestrutura também muda de sentido entre 1930 e 
1955, assim como o gasto administrativo. No caso da primeira, este é o período no 
qual esta política terá a maior participação no total em toda a sua história.

No caso das demais categorias, o sentido da associação não muda, mas a 
intensidade sim. De certa medida, o coeficiente de correlação pode ser consi-
derado nesses casos como um indicativo da vulnerabilidade dessas políticas às 
mudanças e aos recortes no gasto provocados por crises ou aumento da partici-
pação de outras políticas na prioridade de ação dos diferentes governos. Defesa 
passa a ter uma correlação superior a 0,7 a partir de 1956, infraestrutura 0,8, algo 
semelhante com o resto dos grupos. 

6 Considerações finais

A resposta à pergunta inicial deste trabalho – que indagava se a análise da 
composição do gasto poderia ajudar a entender o caráter das instituições públicas 
– demonstrou-se ser positiva. A estratégia analítica adotada permitiu estabelecer 
quais são os setores que recebem maior atenção por parte do executivo e como, em 
seu conjunto, expressam um modelo de intervenção estatal coerente. Um tipo de 
gasto no qual todos os recursos são distribuídos de modo equitativo entre todos 
os ministérios representa um funcionamento do Estado radicalmente diferente de 
outro, no qual a Fazenda é responsável pela maior parte do gasto. Entender se a 
estrutura do gasto está mais ou menos concentrada e quais os setores da ação estatal 
são os ganhadores e perdedores consiste, portanto, em um poderoso instrumento 
analítico para examinar a natureza do Estado e quais os principais interesses, setores 
sociais e políticas representados tanto no passado como no presente.

A análise da composição do gasto permitiu identificar as políticas setoriais 
com maior peso em cada ano e período pesquisado. Além disso, possibilitou 
definir qual era a função de cada ministério dentro de projetos ou modelos de 
desenvolvimento mais amplos. Esse procedimento também revelou o caráter da 
intervenção do Estado na economia e na sociedade. Uma contribuição de caráter 
analítico foi feita pela diferenciação entre as distintas funções assumidas pelos 
ministérios – entre funcionais, políticas ou simbólicas – e seu enquadramento em 
marcos mais gerais de ação pública.

Os resultados obtidos constituem uma evidência clara a favor da utilização 
de uma metodologia de análise que combine, de forma sintética, três aspectos ou 
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dimensões componentes do gasto público para entender de modo mais abran-
gente e atual a estrutura da ação governamental. O primeiro é o seu grau de 
concentração. Aqui, optou-se pelo índice de Herfindahl-Hirschman invertido. Tal 
escolha metodológica facilitou a identificação de períodos, no quais a pauta de 
intervenção estatal era mais homogênea ou diversificada. 

O segundo foi a combinação entre as proporções de cada ministério ou 
grupo funcional no gasto. Esta estratégia permitiu entender o predomínio de 
certos ministérios sobre outros ao longo do tempo. Também foi chave para deter-
minar o caráter da política em determinado momento – se mais ou menos inter-
vencionista, se favorável à agricultura ou à industrialização, se baseada no gasto 
social ou na criação de infraestruturas. Funcionou, além do mais, para identificar 
os momentos de ruptura ou critical junctures, que marcaram a transição de um 
modelo de desenvolvimento a outro na história econômica do país.

O terceiro, e último, aspecto fundamental é o conteúdo do gasto. Eviden-
ciou-se que não basta examinar somente a concentração e a composição, mas 
também é necessário saber no que são gastos os recursos para perceber algumas 
transformações profundas nas tarefas concretas realizadas por cada órgão gover-
namental. Dois exemplos ilustram de forma clara esta dimensão. O gasto com 
transportes e infraestruturas permaneceu relativamente alto entre 1860 e 1985. No 
entanto, esta despesa serviu em certos períodos para fomentar as exportações e 
em outros para impulsar a industrialização. O gasto com o Ministério da Fazenda, 
no entanto, foi responsável pela gestão da dívida externa e, progressivamente 
foi expandindo o escopo para o endividamento interno (o mais importante na 
atualidade) e as transferências aos entes subnacionais. 

Os resultados deste trabalho confirmam que a análise do gasto pode ser 
conectada a uma extensa literatura sobre formação do Estado e dos modelos de 
desenvolvimento à política fiscal de modo unívoco. Por essa razão, o exame da 
estrutura das despesas estabeleceu um vínculo direto entre os diferentes perfis de 
intervenção do Estado brasileiro na sociedade e na economia desde a sua indepen-
dência e a estrutura assumida pela política fiscal. 

O aspecto mais inovador desta aproximação ao problema é que permite 
analisar a conjuntura fiscal em cada momento dentro de um marco histórico e 
analítico mais amplo. Este é um instrumento valioso para saber quais reformas 
“pegam” e quais não, assim como o impacto que possuem sobre o funcionamento 
das instituições públicas. Por essa razão, permitem interpretar a situação atual 
à luz da experiência histórica. Desse modo, os governos de Fernando Henrique 
Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff são muito menos distintos 
entre si quando comparados com o impacto que os de Juscelino Kubitschek ou 
Getúlio Vargas provocaram na estrutura do gasto, por exemplo.
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De forma mais concreta, na primeira etapa (1822-1930), a política fiscal 
restringiu-se a favorecer as exportações e a criar a infraestrutura necessária para 
que os produtores pudessem levar os seus produtos aos portos. Em um período 
posterior (1930-1955), assumiu uma posição um pouco mais intervencionista, 
ainda que não totalmente coordenada, de facilitar a industrialização e a incor-
poração das massas de trabalhadores por meio da expansão de direitos sociais. 
No momento seguinte (1956-1984), refina os mecanismos de coordenação da 
economia, com maior protagonismo do Estado como líder do processo e utiliza 
o gasto e a dívida como instrumentos de impulso ao crescimento. Na fase mais 
recente (1985-2015), a falta de sustentabilidade do modelo de crescimento funda-
mentado no endividamento externo, aliada a condições externas desfavoráveis, 
provocou uma forte retração do Estado na economia, que se reflete no gasto como 
administração da dívida e do investimento em políticas sociais, especialmente a 
Previdência Social.

Ainda que este trabalho tenha sido um estudo do caso brasileiro, a escolha 
de utilizar um marco teórico que incluísse a formação do Estado e a história 
econômica da América Latina mostrou-se especialmente frutífera. Além de 
fornecer instrumentos analíticos potentes para entender as transformações 
experimentadas pelo país durante sua história independente, revelou uma série de 
semelhanças no que se refere à natureza das mudanças e às opções adotadas, tanto 
positivas como negativas. Estar atento ao contexto regional mais amplo permite 
aproveitar oportunidades e experiências bem-sucedidas – ao mesmo tempo em 
que se convida a evitar a reprodução de erros e soluções fáceis, determinadas 
por fatores externos –, estimulando a criatividade e originalidade na condução 
da política fiscal, requisitos fundamentais para um desenvolvimento nacional 
autônomo.

Esta estratégia também permite situar o debate político atual em um marco 
de análise mais sólido. Surpreende a desconexão atual – na mídia e na agenda 
política – entre o peso dado ao número de ministérios e a proporção do gasto que 
representam. Este fato impede uma discussão profunda sobre fatores estruturais 
que condicionam os rumos da política hoje. O principal deles é o controle da 
dívida e da expansão do gasto público, de forma mais geral. 

A Proposta de Emenda Constitucional nº 241/2016 (Presidência da 
República, 2016) constitui um esforço para lidar com este problema. No entanto, 
trata-se de uma medida drástica e unidimensional que pretende lidar com uma 
questão de fundo histórico somente pelo congelamento temporário dos gastos 
(por vinte anos), com especial ênfase nas políticas sociais e nas despesas com 
pessoal, e com efeitos bastante limitados, como um relatório técnico da Câmara 
dos Deputados recém-publicado constata (CONOF/CD, 2016). 
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Os termos do debate atual estão claramente formulados. Parte dos atores 
envolvidos ressalta a necessidade de realizar recortes no gasto e o controle do seu 
crescimento, desativando mecanismos automáticos de expansão. Outros adotam 
uma visão menos adepta aos ajustes e destacam que é necessário aumentar a 
eficiência do gasto, ou seja, obter o máximo resultado com cada real investido e 
aumentar a tributação direta sobre o 1% mais rico da população, dada a enorme 
desigualdade social existente no país. É difícil dizer qual das duas posturas 
triunfará ou qual a combinação entre elas será finalmente escolhida, mas o que se 
pode inferir – a partir da perspectiva de longo prazo oferecida por este estudo – é 
que a dívida e os compromissos assumidos com a Previdência Social constituem 
legados históricos que exigirão a formação de amplos consensos para viabilizar 
qualquer reforma de peso que altere significativamente a estrutura do gasto nos 
próximos anos.
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Resumo

A crise fiscal deixou evidente a necessidade de repensar os gastos públicos 
e seu financiamento. Será necessário priorizar os serviços públicos custeados 
diretamente pelo orçamento fiscal. Para os que não forem priorizados, deverá 
haver algum meio de autofinanciamento. 

Propõe-se um modelo de Parceria Público Privada (PPP) aplicável a todas as 
rodovias federais. A proposta fundamenta-se em valores de pedágio associados aos 
benefícios privados dos usuários, ao usufruírem de rodovias de melhor qualidade; 
em contraprestação fixa, paga pelo governo ao concessionário; e na cobrança de 
outorga atrelada ao volume de tráfego.

Pelos cálculos de benefícios dos usuários, são propostos valores de pedágio 
para automóveis no valor de R$ 5,00, por 100 km, em rodovias de pista simples; R$ 
9,00, para pista dupla nas regiões Norte e Nordeste; e R$ 10,00, nas demais regiões. 
Quanto aos caminhões, propõe-se o valor de R$ 11,00, por eixo, em qualquer 
tipo de rodovia. Esses valores são cerca da metade dos benefícios auferidos com 
melhores rodovias.

Sugere-se, para viabilizar os trechos com baixo volume de tráfego, uma 
concessão patrocinada, em que o concessionário recebe, além dos pedágios, um 
pagamento fixo pelo governo associado à disponibilidade da via. Adicionalmente, 
cobra-se um valor de outorga como percentual do pedágio pago por cada usuário. 
Com esses dois mecanismos, faz-se um subsídio cruzado entre os trechos supera-
vitários e os deficitários.

Para avaliar sua viabilidade, foi feita simulação das receitas com pedágio 
e dos custos de operação e manutenção em todos os segmentos de rodovias 
federais pavimentadas. Foram usados volumes de tráfego médio anual, estimados 
pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e custos 
médios de operação de rodovias estimados por estudos para concessão da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 

Os resultados indicaram que as receitas com pedágio superariam em R$ 2,5 
bilhões/ano os custos, para toda a malha. Soma-se a isso a economia de recursos 
fiscais. O DNIT gastou, em média, R$ 8,8 bilhões ao ano com manutenção e 
operação das rodovias federais entre 2008 e 2015.

Porém, tal resultado envolve segmentos de rodovias já concedidas. Ao ser 
realizada a mesma simulação apenas com os trechos não concedidos, a arreca-
dação com pedágio seria inferior em R$ 3,1 bilhões/ano aos custos. Apesar de 
negativo, ainda seria um valor menor que a média de gastos do DNIT nos últimos 



anos. Para suportar tal gasto via concessões patrocinadas, o fundo garantidor 
deveria ter recursos da ordem de R$ 38 bilhões.

Uma alternativa é a cobrança de tributo específico sobre as rodovias já 
concedidas cujo pedágio esteja abaixo dos valores de referência propostos neste 
trabalho. Estimou-se que a arrecadação com tal tributo seria de R$ 3,8 bilhões/
ano, que cobriria, com folga, a diferença entre custos e receitas com pedágio das 
demais rodovias.

A concessão de toda a malha rodoviária pavimentada não seria, natural-
mente, possível de imediato. De qualquer forma, o estudo indica a viabilidade 
financeira por meio do mecanismo de concessão patrocinada proposto, permi-
tindo o provimento de rodovias federais pavimentadas em bom estado a custos 
menores que os suportados pelo orçamento fiscal nos últimos anos. Com isso, os 
recursos fiscais disponibilizados podem ser direcionados a políticas prioritárias.

Palavras-chave: Concessões. Rodovias. Distribuição de benefícios e custos.
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1 Introdução

A recente crise fiscal deixou evidente a necessidade de repensar os gastos 
públicos e seu financiamento. É crescente a demanda por serviços e políticas 
públicas. E a já elevada carga tributária, para países de renda média, retira recursos 
essenciais da economia, dificultando o crescimento. Atender a todos os anseios da 
população por meio de gastos públicos não é mais sustentável por meio da arreca-
dação de tributos. Será necessário priorizar as políticas e os serviços públicos 
custeados diretamente pelo orçamento fiscal. Para os que não forem priorizados, 
algum meio de autofinanciamento deverá ser elaborado, caso seu provimento 
ainda seja considerado pertinente.

Um dos serviços – atualmente bancado pelo Estado – candidato a ser autofi-
nanciado por seus beneficiários é o provimento da infraestrutura rodoviária inter-
-regional. Diversos trechos de rodovias, federais e estaduais, já foram, de fato, 
concedidos à operação privada com cobrança de pedágio dos usuários. Nessas 
concessões, os pedágios cobrem os investimentos e os custos de operação e a 
manutenção, com os usuários financiando, ao menos em parte, a provisão do 
serviço. No entanto, a maioria das rodovias que teriam volume de tráfego para 
gerar receita com pedágio suficiente para arcar com todos os custos envolvidos 
já foi concedida. Além disso, muitas das já concedidas contaram com subsídios 
governamentais, no afã de atrair mais concorrentes para as licitações, que acabaram 
reduzindo a parcela dos custos financiada pelos usuários.

A malha rodoviária federal ainda não concedida tem sua operação e 
manutenção bancada pelo orçamento fiscal, ou seja, custeada pelos tributos de 
toda a sociedade, usuários ou não das rodovias. Os gastos médios anuais do Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) apenas com recupe-
ração e manutenção da malha rodoviária federal (não concedida) é de mais de R$ 
8 bilhões. Ainda assim, são gastos insuficientes para manter as vias em padrão de 
qualidade aceitável, com vários trechos com limitação de capacidade, buracos e 
sinalização precária, gerando congestionamentos, desgaste excessivo dos veículos, 
aumento do consumo de combustível e acidentes. Os usuários acabam sendo os 
principais prejudicados pela qualidade ruim das rodovias. Nas concedidas, mesmo 
pagando pedágio, os usuários ficam satisfeitos com a melhor qualidade.

Com o aperto fiscal, o montante de recursos destinados à manutenção de 
rodovias tende a reduzir, como já ocorreu no ano de 2015. Mas o que fazer para 
financiar os gastos com manutenção e operação das rodovias sem tráfego para 
gerar receita de pedágio suficiente para tal? Este estudo propõe um modelo de 
concessão patrocinada aplicável a toda malha rodoviária federal pavimentada.  
A proposta se baseia em valores de pedágio associados aos benefícios privados 
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dos usuários, ao usufruírem de rodovias de melhor qualidade; em um pagamento 
pela disponibilidade da via com determinado padrão de qualidade, a ser feito pelo 
governo ao concessionário; e na cobrança de outorga atrelada ao volume de tráfego, 
como um percentual do pedágio pago; propiciando um subsídio cruzado entre 
trechos, como ocorre em muitas indústrias de rede. A proposta se baseia ainda 
na maior renda dos usuários de rodovias em relação ao restante da sociedade, 
evitando efeitos distributivos reversos ao se arrecadar tributos de toda a sociedade 
para serem aplicados em projetos que beneficiam uma parcela da população com 
renda mais alta.

Para apresentar a proposta, este artigo está organizado como segue. A seção 2 
discute a distribuição de benefícios e custos de projetos de infraestrutura rodoviária, 
sem e com a cobrança de pedágio, apresenta o perfil de renda dos usuários de 
rodovias e atualiza os cálculos de benefícios privados dos usuários ao passarem a 
usufruir de rodovias com melhor qualidade. A seção 3 traz os gastos anuais do DNIT 
com infraestrutura rodoviária, tanto construção como manutenção e operação, e 
compara com uma estimativa dos gastos previstos para rodovias concedidas, discu-
tindo as diferenças de qualidade e de serviços e custos entre elas. A seção 4 detalha 
a proposta, mostrando os valores de pedágios propostos com base nos benefícios 
privados dos usuários e discutindo sua capacidade de pagamento para tais valores; 
e explicando o mecanismo de pagamento por disponibilidade e outorga variável, 
fundamentado em Pompermayer e Silva Filho (2016). Nessa seção, também é feita 
uma simulação dos custos e arrecadação de pedágio de toda malha rodoviária federal 
pavimentada, para verificar se haveria ainda necessidade de recursos públicos para 
custear as rodovias e se o montante seria inferior ao normalmente gasto via DNIT. 
A última seção sumariza os resultados das análises e resume a proposta.

2 Efeitos distributivos em projetos de 
infraestrutura rodoviária

2.1 Distribuição de benefícios e custos em um projeto típico

Em um projeto de melhoria da infraestrutura rodoviária qualquer, em geral 
há benefícios auferidos pela sociedade que compensem os custos envolvidos na 
construção e operação da via. Entretanto, a distribuição dos benefícios e custos 
do projeto é desigual na sociedade. Ao tomar-se como exemplo um projeto de 
duplicação de uma rodovia federal executado com recursos fiscais, os custos 
ficam a cargo do governo federal. Como seus recursos vêm da arrecadação de 
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tributos, os custos do projeto estão distribuídos na sociedade da mesma forma 
que a incidência de tributos. E, em linhas gerais, tal incidência é regressiva no 
Brasil, isto é, os de menor renda pagam, proporcionalmente à sua renda, mais 
tributos que os de maior.

Com relação aos benefícios, os principais são provenientes de:

• redução do consumo de combustível e do desgaste dos veículos que pas-
sarão pela rodovia duplicada, chamado de custo operacional dos veículos;

• redução do tempo de viagem (com aumento do tempo disponível para 
trabalho e lazer) dos motoristas e passageiros; 

• redução da probabilidade e gravidade dos acidentes;

• redução da poluição e emissão de gases de efeito estufa (GEE), em decor-
rência do menor consumo de combustíveis; e

• aumento da atividade econômica da região.

Desses benefícios, os dois primeiros e parte do terceiro estão concentrados 
em um grupo específico da sociedade, os usuários da rodovia a ser duplicada. 
Mesmo o quinto afeta apenas uma parte da sociedade do país, em geral a população 
da região em torno da rodovia. Apenas uma pequena parte dos benefícios é distri-
buída por toda a sociedade. A Tabela 1 ilustra como os custos e os benefícios de 
um projeto de construção e duplicação de uma rodovia estão distribuídos.

tabela 1 – distribuição de beneFícios e custos em um Projeto Público de 
inFraestrutura rodoviária (em r$ milhão Para cada 100 km de rodovia)

Benefício (+)/Custo (-) Sociedade/Governo Usuários

Implantação -200

Recuperação -169

Ampliação de capacidade -449

O&M da via -107

Operação dos veículos 742

Tempo dos passageiros 282

Acidentes 241 354

Poluição e GEE 112

Atividade econômica 70

Resultado líquido -502 1.378

Fonte: Elaboração do autor, a partir de estudos de projetos rodoviários do DNIT.
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2.2 Perfil de renda dos usuários de rodovias em automóveis

Como se observa, os benefícios são altamente concentrados nos usuários da 
rodovia. E avaliando o perfil de renda desses usuários, percebe-se que os usuários 
de automóvel possuem renda superior à média da população. Em abril de 2014 
a Empresa de Planejamento e Logística (EPL), empresa pública ligada ao Minis-
tério dos Transportes, executou uma enquete em quase 200 pontos das rodovias 
brasileiros, para identificar o padrão de viagens de automóveis e caminhões, como 
origem, destino e frequência. Entre as perguntas da enquete, indagou-se sobre a 
faixa de renda do condutor de automóveis e o número de dependentes daquela 
renda. Foram mais de 200 mil respondentes e, desses, 183.319 informaram a 
faixa de renda em que sua família se encontra. A Tabela 2 apresenta os resultados 
quanto à faixa de renda.

tabela 2 – PerFil de renda dos condutores de automóveis da enquete da ePl (2014)

Faixa de renda – 
em salários mínimo 

(SM) At
é 

1 
SM

En
tr

e 
1 

e 
2 

SM

En
tr

e 
2 

e 
4 

SM

En
tr

e 
4 

e 
10

 S
M

En
tr

e 
10

 e
 2

0 
SM

Ac
im

a 
de

 
20

 S
M

Nã
o 

há
 

re
nd

a 
fa

m
ili

ar

Nã
o 

so
ub

e 
 

in
fo

rm
ar

 a
  

re
nd

a 
fa

m
ili

ar

Re
cu

so
u-

se
 

a 
in

fo
rm

ar

% de respondentes 4,2% 14,0% 27,0% 27,5% 8,6% 3,1% 0,8% 2,7% 12,2%

Fonte: Elaboração do autor, a partir de microdados da Pesquisa Origem/Destino realizada pela EPL em 2014. 

tabela 3 – PerFil de renda da PoPulação, segundo a Pnad/ibge (2014)
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Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados da PNAD/IBGE referentes a 2014, Tabela 1860. 

Apesar de as faixas de renda não coincidirem, é possível comparar o perfil 
dos usuários de rodovias (obtido da pesquisa da EPL) com o da população em 
geral, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) (IBGE, 
2016), que é apresentada na Tabela 3. Enquanto a PNAD indica que a população 
se concentra nas classes de rendimento de até dois salários mínimos mensais, a 
pesquisa da EPL obteve a maioria dos respondentes com renda superior a dois 
salários mínimos mensais. Observa-se, ainda, um grande número de respondentes 
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da PNAD indicando não ter rendimentos (27,7%), bem maior que na pesquisa da 
EPL (0,8%). Entretanto, quase 15% dos respondentes da EPL não souberam ou 
se recusaram a informar a renda, contra menos de 2% na PNAD. De qualquer 
forma, o número de respondentes que de fato informaram suas rendas foi maior 
na pesquisa da EPL do que na PNAD, o que dificulta a comparação direta. Com o 
intuito de permitir uma comparação mais direta compensando tanto as diferentes 
classes de renda adotadas quanto o percentual de respondentes, apresenta-se o 
gráfico da Figura 1. As áreas abaixo das respectivas linhas equivalem ao percentual 
de respondentes normalizado (considerando apenas os que informaram alguma 
renda). Nota-se que até dois salários mínimos a área abaixo da linha “PNAD” é 
bem maior que a abaixo da linha “EPL”, indicando maior concentração de pessoas 
nessas faixas de renda na amostra da PNAD. Já a partir de dois salários mínimos, 
e mais evidentemente a partir de três, a linha “EPL” fica superior à da “PNAD” 
evidenciando a maior concentração de respondentes da EPL nessas faixas de 
renda. Apesar de a pesquisa da EPL não ter sido desenhada por essa razão, seu 
processo amostral garante representatividade para as respostas dessa pergunta 
serem expandidas para a população (EPL, 2016). Assim, e considerando que o 
processo amostral da PNAD também garante representatividade para a expansão, 
pode-se afirmar que os usuários de rodovias em automóveis apresentam perfil de 
renda superior ao da população em geral.

Fonte: Elaboração do autor, a partir da Pesquisa EPL e PNAD, 2014. 

Figura 1 – comParação entre PerFis de renda obtidos da 
Pesquisa da ePl e da Pnad (2014)
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A Figura 2, utilizando os mesmos dados, apresenta a renda mensal média 
familiar per capita dos usuários de rodovias (pesquisa EPL) e da população em geral 
(PNAD) em cada unidade da federação (UF). Em média, os usuários de rodovias 
em automóveis possuem renda domiciliar per capita 70% acima da população 
brasileira. Ou seja, ao executar um projeto de infraestrutura rodoviária com 
recursos fiscais, o governo estaria transferindo renda da população em geral para 
um grupo da sociedade com renda mais elevada. A única UF em que a diferença 
de renda não é relevante é o DF. Além de ser a UF com maior renda per capita em 
geral, a localização dos postos de coleta da pesquisa da EPL afetou os resultados. 
De forma geral, a enquete foi realizada em postos da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), para garantir segurança aos entrevistadores e aos próprios condutores dos 
veículos a serem parados. No DF, os postos da PRF localizam-se em vias com 
tráfego majoritariamente urbano, apesar de em rodovias ligando UFs distintas. 
Com isso, a grande maioria dos respondentes em automóveis estava fazendo 
viagens urbanas, de frequência em geral diária e de curta distância, padrão bem 
distinto dos demais pontos de coleta da pesquisa, de viagens esporádicas e média 
a longa distância.

Fonte: Elaboração do autor, a partir da Pesquisa Origem Destino Rodoviária da EPL e PNAD. 

Figura 2 –  PerFil de renda dos usuários de rodovias em automóveis em 
comParação à PoPulação de cada uF em 2014
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2.3 Efeito da cobrança de pedágio

Neste ponto, retorna-se ao projeto apresentado na seção 2.1, apesar de, como 
um todo, ele apresentar um benefício líquido de R$ 876 milhões (R$ 1.378 – R$ 
502), para a sociedade que não é usuária direta da rodovia o projeto é deficitário. 
Além disso, os benefícios para os usuários são bastante elevados, o que levanta 
a questão de que se eles não poderiam arcar com pelo menos parte dos custos. 
Uma concessão para construir e operar a rodovia duplicada, cobrando pedágio 
dos usuários, é a solução típica para isso. A Tabela 4 ilustra como os benefícios e 
os custos são redistribuídos com a inclusão do concessionário.

Ao concessionário são repassadas as tarefas de recuperar, ampliar a 
capacidade, operar e manter a rodovia. Em contrapartida, ele poderá cobrar 
pedágio dos veículos que lá trafegarem. Os custos transferidos e o valor do pedágio 
são calibrados de tal forma que o concessionário não obtenha lucros extraordi-
nários. Os custos de implantação não foram transferidos no exemplo apresentado 
por se tratar de uma rodovia existente. 

Com a redistribuição, o governo (e a sociedade não usuária diretamente pelo 
projeto) deixa de ter prejuízo com o projeto. E os usuários continuam auferindo 
grande benefício, ainda que menor em razão do pagamento de pedágio. Assim, 
nenhum dos grupos analisados seria prejudicado com o projeto.

tabela 4 – distribuição de beneFícios e custos em um Projeto de inFraestrutura 
rodoviária via concessão (em r$ milhão Para cada 100 km de rodovia)

Benefício (+)/Custo (-) Sociedade/Governo Usuários Concessionário

Implantação -200

Recuperação -169

Ampliação de capacidade -449

O&M da via -107

Operação dos veículos 742

Tempo dos passageiros 282

Acidentes 241 354

Poluição e GEE 112

Atividade econômica 70

Pedágio -725 725

Resultado líquido 223 653 0

Fonte: Elaboração do autor, a partir de estudos de projetos rodoviários do DNIT.
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Esse modelo geral de redistribuição de benefícios e custos considera que 
a receita auferida com pedágio seja suficiente para cobrir os custos e remunerar 
o investidor privado adequadamente. Dois problemas podem surgir em sua 
aplicação prática. Para rodovias com baixo volume de tráfego e/ou altos custos 
das obras envolvidas (em regiões montanhosas, por exemplo), o valor do pedágio 
por veículo poderá ficar muito elevado, acima do que os usuários estão dispostos 
a pagar, ou mesmo acima dos benefícios privados que obteriam com o projeto. 
Para rodovias com alto tráfego e/ou baixos custos de obras (já duplicadas, por 
exemplo), o valor do pedágio será muito baixo. Regionalmente, esse fato tende a 
potencializar as desigualdades, com as rodovias com pedágios mais baratos nas 
regiões mais ricas e desenvolvidas, e vice-versa.

Para o caso em que o pedágio ficaria muito barato, o governo poderia 
cobrar alguma contrapartida do concessionário, como uma outorga, e usá-la 
para remunerar a sociedade que já arcou com os custos de implantação inicial da 
rodovia, por meio de investimentos em outros projetos. Tais recursos poderiam 
até ser usados em rodovias em que o pedágio ficaria muito caro. Porém, nesses 
casos, o governo, na prática, tem aumentando sua participação nas obras iniciais 
e facilitado as condições de financiamento, com juros subsidiados, via recursos 
fiscais. Indiretamente, esse fato acaba mantendo o efeito de concentração dos 
benefícios em um grupo da sociedade com renda mais elevada que a média, os 
usuários das rodovias, à custa de recursos fiscais provenientes de toda a sociedade.

Além disso, não é claro o que seria um pedágio caro ou barato. O cálculo 
dos benefícios privados dos usuários envolvem variáveis pouco tangíveis, como 
o valor do tempo de lazer de cada passageiro, ou cuja percepção é pequena em 
razão de os desembolsos efetivos com manutenção terem ocorrido muito tempo 
após a passagem pela rodovia. Dessa forma, há a necessidade de se estimarem e se 
conscientizar os usuários quanto aos valores de tais benefícios.

2.4 Reestimando os benefícios privados dos usuários de rodovias

Com base nas estimativas de velocidade e custo operacional dos veículos 
calculadas pelo DNIT para diferentes tipos de pavimentos, sinalização e perfil 
geométrico de rodovias e na renda média dos usuários de rodovias obtida da 
pesquisa da EPL, foram levantados os custos operacionais e de tempo para alguns 
tipos padrão de rodovias. Para o custo de tempo, foi considerada ainda a relação 
entre o valor do tempo de trabalho e do tempo de lazer obtida na literatura.1 

O DNIT classifica as condições das rodovias em diversas características, 
como quantidade de faixas, existência de acostamento, perfil vertical (se é plano, 

1  O valor da hora de lazer seria de 35% do valor da hora de trabalha para um passageiro em uma rodovia em boas 
condições e de 58% em uma rodovia em condições ruim, com base no estudo de Waters (1992). 
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ondulado ou montanhoso) e condição do pavimento. Essa última é classificada em 
quatro categorias – péssimo, mau, regular e bom –, sendo a característica intrínseca 
à manutenção da via que mais afeta os custos operacionais e a velocidade dos 
veículos.2 Também é a característica mais lembrada pelos usuários, em conjunto 
com a qualidade da sinalização, quando se fazem concessões rodoviárias. Por 
exemplo, antes da concessão a rodovia está sujeita à disponibilidade fiscal para 
que o DNIT execute as obras de recuperação e manutenção do pavimento.  
É comum ocorrer insuficiência de recursos, levando à deterioração do pavimento. 
Com a concessão, uma das exigências iniciais é a recuperação do pavimento antes 
da cobrança de pedágio. Assim, o usuário mais facilmente associa o benefício de 
trafegar em uma rodovia de bom pavimento ao pagamento do pedágio. Por tais 
motivos, os benefícios dos usuários associados a essa característica das rodovias 
serão detalhados a seguir.

Para estimar os custos operacionais dos veículos, foi utilizado o software 
HDM4, conforme as calibrações para as rodovias e os veículos brasileiros adotadas 
pelo DNIT. Os preços de combustíveis, lubrificantes, pneus, peças e mão de obra 
(associada à manutenção dos veículos) estão referenciados a junho de 2016. Não 
foram considerados custos de capital dos veículos, que em teoria variam em 
função do tempo total da viagem, mas que não podem ser considerados ganhos 
reais em razão do menor tempo da estrada se transformar, via de regra, em maior 
tempo do veículo parado. Mesmo para os caminhões, em decorrência do padrão 
de operação da maioria dos terminais de carga e descarga do país ser apenas no 
período diurno, o menor tempo na estrada se transformaria em maior tempo 
parado aguardando carga no próximo terminal.

O veículo tipo adotado para automóveis é um carro pequeno com motor 
1,6 litro movido à gasolina. Para caminhões, três configurações são analisadas, 
todas movidas a óleo diesel: i) com dois eixos e 13t de peso bruto total (PBT), isto 
é, com carga; ii) três eixos e 23t de PBT; e iii) cinco eixos (caminhão trator mais 
semirreboque) com 43t de PBT. Trata-se dos tipos de veículos mais comuns nas 
rodovias brasileiras. Variações de custos para outros tipos de veículo ocorrem, em 
especial quanto ao consumo de combustível em função do motor dos automóveis 
e em função do peso total para os caminhões. Para os fins da análise apresentada 
neste trabalho, esses tipos são suficientes para indicar a variação média de custos 
em função da qualidade da via. 

Os custos relacionados ao tempo se referem ao valor da hora de trabalho 
e de lazer dos condutores e passageiros. Para os automóveis, o valor da hora de 
trabalho do condutor foi obtido Pesquisa O/D Rodoviária efetuada pela EPL 
em 2014, atualizada para 2016 pelo salário médio mensal da Relação Anual de 

2  O perfil vertical afeta mais o consumo de combustível e a velocidade que a condição do pavimento, mas trata-se, em 
geral, de uma característica extrínseca à construção e manutenção da via, definida em grande medida pela própria 
geografia da região por onde passa a rodovia.
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Informações Sociais (RAIS). Conforme a mesma pesquisa, 10% das viagens inter-
-regionais são a trabalho. Para essas viagens, o valor da hora dos passageiros foi 
considerado igual à do condutor. Para os 90% restantes, foi considerado o valor da 
hora de lazer, como, aproximadamente, 84% do valor da hora de trabalho dividido, 
ainda, pelo número de dependentes familiares do condutor (para obter a renda 
média familiar per capita), para o condutor, e o 58% da renda média familiar per 
capita para os passageiros. Esses percentuais foram fundamentados na pré-dis-
posição a pagar de usuários de serviços de transporte com nível de serviço ruim, 
levantados por Waters (1992). Conforme a Pesquisa O/D Rodoviária da EPL, a 
quantidade média de pessoas em viagens inter-regionais nas rodovias brasileiras é 
de 3,1 pessoas por automóvel.

A Figura 3 apresenta os resultados de custo operacional e custo de tempo 
para o automóvel tipo em uma rodovia de pista simples nas quatro condições de 
pavimento (péssimo, mau, regular e bom) e em uma rodovia de pista dupla com 
pavimento bom. Pode se observar que ambos os custos caem à medida que se 
melhora as condições de pavimento em uma pista simples. Como ressaltado, a 
diferença de custo total entre a condição “mau” e a condição “bom” é de R$ 10,45 
por automóvel a cada 100 km. A redução de custo, indo para uma pista dupla, é 
de mais R$ 9,16 por automóvel a cada 100 km, concentrada no custo de tempo.

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados de custo operacional do DNIT atualizados para junho de 2016. Dados de 
valor do tempo da Pesquisa O/D rodoviária da EPL. 

Figura 3 – custos médios oPeracionais e de temPo Para automóveis em rodovias, Por 
tiPo de Pavimento e número de Faixas (r$ de 2016 Por automóvel a cada 100 km)
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As três figuras seguintes apresentam os custos operacionais e de tempo para 
caminhões de 2, 3 e 5 eixos, respectivamente. Os dados são demonstrados em 
custo por eixo a cada 100 km de viagem. Tal unidade foi adotada para facilitar 
a comparação com os valores de pedágio cobrados de caminhões e ônibus nas 
rodovias, em geral em R$ por eixo. Como esperado, os custos operacionais são 
muito superiores aos custos de tempo. Para rodovias de pista simples, ao melhorar 
a condição do pavimento de “Mau” para “Bom”, os ganhos ficam entre R$ 21,86 e 
R$ 41,69 por eixo a cada 100 km. Ou seja, são ganhos expressivos quando compa-
rados aos obtidos para automóveis. Contudo, ao se duplicar uma rodovia já em 
bom estado, os caminhões auferem ganhos adicionais pequenos em relação aos 
automóveis, em torno R$ 3,60 por eixo a cada 100 km. Esse fato ocorre em razão 
do perfil de velocidade e operação dos caminhões não ser muito distinto na pista 
dupla, e ao efeito do tempo ser menos importante.

Fonte: Elaboração do autor, a partir dos dados de custo operacional do DNIT atualizados para junho de 2016. Dados de 
valor do tempo da Pesquisa O/D rodoviária da EPL.

Figura 4 – custos médios oPeracionais e de temPo Para caminhões de dois eixos em 
rodovias, Por tiPo de Pavimento e número de Faixas (r$ de 2016 Por eixo a cada 100 km)
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Fonte: Elaboração do autor, a partir dos dados de custo operacional do DNIT atualizados para junho de 2016. Dados de 
valor do tempo da Pesquisa O/D rodoviária da EPL. 

Figura 5 – custos médios oPeracionais e de temPo Para caminhões de três eixos em 
rodovias, Por tiPo de Pavimento e número de Faixas (r$ de 2016 Por eixo a cada 100 km)

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados de custo operacional do DNIT atualizados para junho de 2016. Dados de 
valor do tempo da Pesquisa O/D rodoviária da EPL. 

Figura 6 – custos médios oPeracionais e de temPo Para caminhões de cinco eixos em 
rodovias, Por tiPo de Pavimento e número de Faixas (r$ de 2016 Por eixo a cada 100 km)
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A Figura 7 sumariza os resultados de benefícios privados para automóveis e 
para caminhões de cinco eixos (pior caso dentro os levantados para caminhões). 

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados de custo operacional do DNIT atualizados para junho de 2016. Dados de 
valor do tempo da Pesquisa O/D rodoviária da EPL. 

Figura 7 – beneFícios Privados Por melhoria de condição 
da rodovia (r$ de 2016 a cada 100 km)

Considerando as diferenças regionais de renda entre os usuários de rodovias 
(ver Figura 2) e de custos operacionais dos veículos (em especial o combustível), 
é possível calcular os benefícios privados por melhorias nas rodovias conforme a 
região do país. A Figura 8 apresenta esses resultados. Como esperado, nas regiões 
Norte e Nordeste os benefícios são menores que nas demais regiões, em decor-
rência da menor renda dos usuários de rodovias nessas regiões.
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Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados de custo operacional do DNIT atualizados para junho de 2016. Dados de 
valor do tempo da Pesquisa O/D rodoviária da EPL. 

Figura 8 – beneFícios Privados Por melhoria de condição da rodovia Por região 
do País (r$ de 2016 a cada 100 km)

Em razão da dispersão das distribuições de renda dos usuários de rodovia, 
fez-se uma análise da dispersão dos benefícios privados por melhorias nas 
condições da via, com base na renda informada pelos respondentes da Pesquisa 
O/D Rodoviária da EPL. A Figura 9 apresenta o histograma dos benefícios 
privados de usuários em automóveis relativos a evoluir de uma rodovia de pista 
simples em mau estado para bom estado. Observa-se que nenhum dos usuários 
entrevistados na Pesquisa O/D Rodoviária da EPL teria benefícios menores que 
R$ 6,50 por automóvel a cada 100 km. Quase 4% teriam benefícios superiores a R$ 
20,00. A mediana dos benefícios ficou em R$ 8,78 e a média em R$ 10,45, como 
já informado na Figura 7. O menor benefício calculado foi de R$ 6,63 e o maior 
de R$ 94,66. As variações são fruto tanto da renda informada pelo condutor como 
pela quantidade de passageiros nos veículos entrevistados.
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Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados de custo operacional do DNIT atualizados para junho de 2016. Dados de 
valor do tempo da Pesquisa O/D rodoviária da EPL. 

Figura 9 – histograma dos beneFícios Privados relacionados dos usuários de 
automóveis Por melhoria de condição da rodovia de Pista simPles em mau estado 

Para bom estado (r$ de 2016 a cada 100 km)

A Figura 10 apresenta o histograma dos benefícios privados de usuários em 
automóveis relativos a evoluir de uma rodovia de pista simples em bom estado 
para uma de pista dupla. O menor benefício calculado foi de R$ 2,60 e o maior 
de R$ 154,11. Observa-se que poucos usuários entrevistados na Pesquisa O/D 
Rodoviária da EPL teria benefícios menores que R$ 3,00 por automóvel a cada 
100 km. Desses, 2,6% teriam benefícios superiores a R$ 30,00. A mediana dos 
benefícios ficou em R$ 6,28 e a média em R$ 9,16, como já informado na Figura 7. 

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados de custo operacional do DNIT atualizados para junho de 2016. Dados de 
valor do tempo da Pesquisa O/D rodoviária da EPL. 

Figura 10 – histograma dos beneFícios Privados relacionados dos usuários de 
automóveis Por melhoria de condição da rodovia de Pista simPles Para Pista 

duPla (r$ de 2016 a cada 100 km)
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3 Custos da infraestrutura rodoviária federal

Esta seção apresenta algumas estimativas de custos de operação e manutenção 
de rodovias. Para as não concedidas, são usados os gastos efetuados pelo DNIT 
de 2008 a 2015, enquanto para as concedidas são utilizadas algumas estimativas 
feitas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para trechos de 
rodovias submetidas à concessão. As diferenças de custo por serviços distintos e 
quanto à qualidade da via são discutidas.

3.1 Gastos anuais do DNIT com a malha rodoviária federal não concedida

A partir de levantamento de gastos do DNIT de 2008 a 2015 foi elaborada 
a Tabela 5. Os gastos foram classificados de acordo com a descrição das ações 
orçamentárias. Observa-se que os principais gastos são os com manutenção e 
construção de rodovias. Assumindo que o nome das ações cadastradas no SIAFI e a 
classificação realizada neste estudo estejam corretas, os gastos com “Manutenção” 
de rodovias devem estar relacionados a recuperação e manutenção das rodovias 
existentes, em sua maioria já pavimentadas, incluindo ações de adequação de 
traçado, como retirada de curvas acentuadas e passagens por áreas urbanas. Por 
sua vez, os gastos com “Construção” de rodovias devem corresponder à pavimen-
tação inicial de rodovias ainda não pavimentadas, construção de pontes, ampliação 
de capacidade (terceira faixa e duplicação de via) e mesmo abertura de novas vias. 

tabela 5 – gastos do dnit Por tiPo de ação (r$ milhões)1

Classificação/Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Média

Administrativo + inativos 667 790 998 977 925 984  1.070  1.104 939 

Ferrovia + hidrovias + portos 863 974 570 452 326 183 277 169 477 

Rodovias  8.181 12.177 15.190 15.587 12.054 11.116 11.178  6.981 11.558 

Radares + pesagem 166 205 124 134 181 282 357 242 211 

Manutenção  5.772  9.087 11.503 11.128  8.121  8.428  9.008  5.288  8.542 

Projetos 165 423 310 266 236 289 311 247 281 

Construção  2.078  2.462  3.253  4.059  3.515  2.117  1.502  1.205  2.524 

Obs.: 1 Valores deflacionados para junho/2016. 
Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) – Tesouro Gerencial. 
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Apesar de os dados disponíveis propiciarem uma análise de apenas oito anos, 
observa-se, claramente, um aumento dos gastos a partir de 2009 até 2011, arrefe-
cendo lentamente até 2014, e com forte queda em 2015. Parte da queda no último 
ano se deve à redução da malha pavimentada sob gestão do DNIT a partir de 
2014, em razão da concessão de quase dez mil quilômetros de rodovias nesse ano. 
Porém, boa parte da redução em 2015 foi efetivamente resultante do aperto fiscal. 
A Tabela 6 apresenta os gastos apenas com “Manutenção” e “Radares + Pesagem”, 
que seriam os relacionados à operação e manutenção das rodovias pavimentadas, 
e os compara a extensão da malha rodoviária pavimentada sob gestão do DNIT. 
Percebe-se que o gasto médio anual por quilômetro manteve-se acima de R$ 100 
mil entre 2009 e 2014, mas nos anos de 2008 e 2015 ficou em torno de R$ 75 mil. 
O aumento de gastos aplicados nas rodovias contribuiu para melhorar a qualidade 
das vias, mas com a continuidade das restrições orçamentárias federais, o patamar 
observado em 2015 deve continuar (ou até se reduzir), com provável deterioração 
das vias.

tabela 6 – estimativa de gasto médio com manutenção e oPeração de rodovias 
Federais Pavimentadas oPeradas Pelo dnit

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Média

Gastos com Rodovias pavimentadas 
(R$ milhões)1  5.938  9.292 11.627 11.262  8.303  8.710  9.365  5.530  8.753 

Extensão sob gestão do DNIT (km)2 83.871 83.871 83.871 83.871 83.871 83.356 72.979 72.979 

Gasto médio (R$ mil/km)2  70,80 110,79 138,63 134,28  98,99 104,50 128,32  75,77 107,76 

Obs.: 1 Valores deflacionados para junho/2016. 2 Equivalente a pista simples.
Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados do SIAFI – Tesouro Gerencial. 

3.2  Estimativa de custo médio de manutenção e operação da malha federal 
por meio de concessão

Os custos de manutenção e operação de rodovias concedidas tende a ser 
maior, por km, que o das geridas pelo DNIT. Esse fato ocorre pelo, em geral, 
maior volume de tráfego nos trechos concedidos, o que acarreta maior desgaste 
da via, e por se incluir alguns serviços nas concessões que não estão presentes nas 
rodovias não concedidas, como atendimento de socorro mecânico e de acidentes. 
Mas o principal item de custo presente nas concessões que não aparece nas demais 
rodovias é o relacionado à arrecadação de pedágio. Além disso, como as rodovias 
não concedidas estão, em média, em pior condição de pavimento e sinalização, os 
gastos do DNIT tendem a ser menores que os previstos para as concedidas. No 
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entanto, como as manutenções tendem a ser mais regulares nas concedidas, os 
gastos tendem a ser menos variáveis ano a ano, pela menor incidência de grandes 
recuperações de trechos deteriorados por anos sem a manutenção adequada. 
Além disso, o maior controle de excesso de peso nas rodovias concedidas tende a 
reduzir os custos de manutenção do pavimento.

A seguir são apresentados os custos médios anuais de três trechos 
rodoviários, com base nas planilhas de estimativa de custos elaboradas pela 
ANTT para suas respectivas concessões. Dois deles já foram concedidos e consi-
deram a duplicação de toda a via. O terceiro ainda não foi concedido. Nesse caso, 
foi considerada a estimativa em que a via não será duplicada. Além disso, seus 
custos de manutenção são mais elevados, em decorrência do tipo de solo e clima 
mais agressivo à estrutura rodoviária e ao pavimento. Em todos os casos, consi-
derou-se a média dos gastos anuais previstos para após o sexto ano da concessão, 
quando os gastos com ampliação de capacidade e recuperação inicial já tenham 
sido efetivados. Isto é, o objetivo foi de estimar os custos médios de operação e 
manutenção em condições normais de manutenção, sem que se deixe a condição 
da via deteriorar a ponto de demandar grandes recuperações.

tabela 7 – estimativa de custos de oPeração e manutenção em rodovias concedidas

Tipo de gasto (R$ milhão/ano)1
Rodovia Custo médio anual 

(R$ mil/km 2)3
BR 101-ES BR 050-GO-MG BR 163-MT-PA

Invest. na via 76,1 59,1 85,3 77 

Invest. Operação 8,2 13,7 7,0 10 

Custeio manutenção 49,9 18,4 59,6 44 

Custeio operação 52,7 40,2 73,3 57 

Custeio serviços 33,2 22,1 37,5 32 

Extensão (km)

Dupla  476  437 60 

Simples  -  -  916 

Extensão p. simples equivalente (km)2  952  873 1.036 

Custo médio anual (R$ mil/km2)  231  176  254  220 

Obs.: 1 Valores deflacionados para junho/2016.  2 Equivalente à pista simples. 3 Média simples.
Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados de ANTT (2016a).

Os gastos relacionados “Investimento na Via” e “Custeio de Manutenção” 
são os que mais têm relação com os gastos do DNIT com manutenção e operação 
da malha rodoviária. Pela Tabela 7, esses gastos são, em média, de R$ 121 mil por 
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km de rodovia em pista simples (55% do total),3 12% superior ao valor médio 
obtido do DNIT, de R$ 108 mil por km. Além disso, em rodovias concedidas há 
gastos que não ocorrem, normalmente, nas geridas pelo DNIT. Os gastos relacio-
nados à operação – “Investimento para Operação” e “Custeio de Operação” – são 
em grande parte relacionados à arrecadação de pedágio, envolvendo a construção 
e operação das praças de pedágio, mas também algumas atividades que podem 
estar presentes em rodovias não pedagiadas, como controle de tráfego, sinalização 
de acidentes e congestionamento e pesagem de veículos,4 totalizando R$ 67 mil/
km (31% do total). Há, ainda, os gastos com serviços ao usuário, como socorro 
mecânico e serviços médicos, pouco comuns nas rodovias não concedidas, que 
totalizam R$ 32 mil/km (15% do total).

Alguns desses custos talvez não se justifiquem para rodovias com baixo 
tráfego. Por exemplo, os gastos com arrecadação de pedágio têm custo fixo 
elevado em decorrência das praças de pedágio. Os custos com controle de tráfego 
e serviços podem não se justificar pela grande ociosidade dos equipamentos e 
pessoas envolvidas. De qualquer forma, tais serviços trariam benefícios adicionais 
aos usuários das rodovias, além dos já indicados na seção 2.4.

4 Proposta de PPP para autofinanciamento 
de toda a malha rodoviária federal

Neste estudo, propõe-se um modelo de Parceria Público Privada (PPP), na 
modalidade Concessão Patrocinada nos moldes da Lei nº 11.079/2004, em que 
parte das receitas do concessionário é oriunda do poder concedente. A proposta 
tem dois fundamentos básicos: i) a definição dos valores de pedágio a ser cobrado 
dos usuários com base nos benefícios privados que eles irão auferir pela disponi-
bilidade de rodovias com melhor qualidade e maior capacidade; e ii) o compar-
tilhamento do risco de demanda, por meio de complemento de receita via 
pagamento, do poder concedente, pela disponibilidade da via, ao concessionário, 
e o pagamento de outorga, pelo concessionário ao poder concedente, atrelada ao 
volume de tráfego (e a receita de pedágio) realizado. Esse modelo de compartilha-
mento de risco de demanda foi proposto em Pompermayer e Silva Filho (2016). 
A seguir, o detalhamento da proposta e algumas simulações sobre o impacto nos 
gastos públicos.

3  Para pista dupla, o valor equivalente seria o dobro, de R$ 242 mil/km.
4  A pesagem de veículos de carga é comum em rodovias não concedidas.
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4.1 Pedágio definido com base em benefícios privados e tipo da via

Espera-se, partindo do pressuposto de que os gastos federais em manutenção 
das rodovias serão reduzidos pela priorização dos gastos em outros setores, 
como educação e saúde, que a qualidade das rodovias venha a se deteriorar. As 
concessões e PPPs com cobrança de pedágio passam a ser a principal alternativa 
para se fornecer rodovias com qualidade adequada. Assim, a cobrança de pedágio 
pode ser associada aos benefícios que os usuários das rodovias aufeririam por 
trafegar em rodovias em bom estado, em vez de não pagar pedágio e trafegar em 
rodovias em mau estado.

Com base nas estimavas de benefícios apresentadas na seção 2.4, propõe-se 
que os pedágios sejam definidos em valores em torno de 50% dos benefícios 
médios. Assim, para rodovias de pista simples que, com a concessão, passariam 
de estado mau para bom, poder-se-ia cobrar um pedágio equivalente a R$ 5,00 
(cinco reais) por automóvel para cada 100 km de viagem, e de R$ 11,00 por eixo 
de caminhão ou ônibus para os mesmos 100 km. Com tais valores, os usuários, 
mesmo pagando pedágio, ainda teriam benefícios privados pela melhoria da via. 
No caso dos automóveis, como o valor do benefício varia com a renda e número 
dos ocupantes, há o risco de alguns dos usuários pagarem pedágios superiores 
aos benefícios que obteriam. Porém, observando as estimativas de benefícios de 
acordo com as rendas informadas na Pesquisa O/D Rodoviária da EPL (ver Figura 
9), nenhum dos entrevistados de automóveis teria benefício privado menor que o 
pedágio proposto. No caso dos caminhões, a referência de benefícios usada para 
definir o valor proposto de pedágio por eixo é do caminhão de cinco eixos, aquele 
que obteve o menor benefício entre os três modelos levantados. É possível que 
outros modelos não obtenham tantos benefícios, mas é pouco provável que sejam 
inferiores ao valor proposto para pedágio.

Para os trechos de rodovias em pista dupla (ou superior), propõe-se um 
adicional aos valores propostos para automóveis, fundamentados nos benefícios 
privados que os usuários teriam pela ampliação de capacidade da via em relação 
a uma rodovia de pista simples em bom estado (ver Figura 7). Como esses 
benefícios são fortemente influenciados pela renda dos ocupantes (ver Figura 8), 
propõe-se que para as regiões Norte e Nordeste seja cobrado o valor de R$ 9,00 
por automóvel a cada 100 km em rodovias de pista dupla (R$ 4,00 a mais em 
relação à pista simples) e de R$ 10,00 para as demais regiões (R$ 5,00 a mais 
que para pista simples). Analisando a dispersão da renda entre os usuários de 
rodovias entrevistados na Pesquisa O/D Rodoviária da EPL, 24,4% dos entrevis-
tados de automóveis das regiões N e NE teriam benefício privado de pista simples 
em bom estado para pista dupla menor que o adicional de pedágio proposto de 
R$ 4,00, mas nenhum teria benefício total (de pista simples em mau estado para 
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dupla em bom estado) inferior ao pedágio proposto de R$ 9,00. Para as demais 
regiões, 23,7% teriam benefício privado relativo a evoluir de pista simples em 
bom estado para pista dupla inferior ao adicional de pedágio proposto de R$ 5,00, 
mas apenas 1,3% teriam benefício total inferior ao pedágio proposto de R$ 10,00. 
Ou seja, uma parcela muito pequena dos usuários teria benefício privado pelas 
melhores condições das rodovias inferior aos valores propostos para pedágio. 
Para caminhões, como os benefícios adicionais da pista dupla são bem menores, 
não se propõe nenhum adicional.

Em rodovias de pista simples em que não haja necessidade de duplicação, 
mas que o relevo acidentado provoca retenções em decorrência da baixa velocidade 
de caminhões em subida, é comum a adoção da terceira faixa, permitindo que os 
veículos mais rápidos, especialmente automóveis, ultrapassem os veículos lentos. 
Nesses casos, como os usuários de automóveis também usufruem de benefícios 
privados relevantes em razão da terceira faixa, propõe-se que o pedágio cobrado 
nesses trechos seja um valor a partir do proposto para pista simples acrescido de 
até metade do adicional proposto para pista dupla. Tal valor deve ser definido em 
função da extensão do trecho com terceiras faixas implantadas nos segmentos 
em que seriam recomendadas, considerando as diferenças de necessidade por 
sentido. Por exemplo, para um trecho de 100 km que tenha, no sentido A-B, 
cerca 30 km com subidas acentuadas, nos quais a terceira faixa seria útil, com 
os mesmos 30 km com terceira faixa implantada, o pedágio seria de R$ 7,00 nas 
regiões Norte e Nordeste e de R$ 7,50 nas demais regiões. Se apenas 15 km tiverem 
terceira faixa implantada, o pedágio seria de R$ 6,00 nas Regiões Norte e Nordeste 
e de R$ 6,25 nas demais. Da mesma forma, se no sentido inverso, de B para A, a 
necessidade de terceira faixa for diferente, o cálculo do pedágio deverá seguir a 
relação entre disponibilidade e necessidade de terceiras faixas nesse sentido B-A, 
gerando valores de pedágio distintos entre os sentidos. O valor máximo proposto 
fundamenta-se no fato de o usuário ter mais benefícios que se a via fosse de pista 
simples comum, mas nunca serão tão grandes quanto os obtidos com uma rodovia 
de pista dupla integral. A definição de necessidade e a verificação da efetiva dispo-
nibilização das terceiras faixas deverão ser efetuadas pela agência reguladora.

Para os demais tipos de veículos, como motos, reboques e ônibus, propõe-se 
manter as mesmas regras atuais de cobrança em relação aos veículos típicos 
automóveis e caminhões. Assim, para motocicletas, por exemplo, o valor do 
pedágio seria a metade do valor cobrado dos automóveis, como já é a prática 
usual. Para ônibus, mantem-se a cobrança por eixo nos mesmos valores propostos 
para caminhões, mesmo que se esperem benefícios privados maiores nas rodovias 
de pista dupla. A Tabela 8 sumariza as propostas de pedágio.
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tabela 8 – sumário das ProPostas de valores de Pedágio Para concessões 
rodoviárias (r$ de 2016, a cada 100 km)

Tipo de veículo Pista Simples
Pista dupla – 
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Pista dupla – 

CO, SE e S
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Moto (R$/veículo) 2,50 4,50 5,00 3,50 3,75

Automóvel (R$/veículo) 5,00 9,00 10,00 7,00 7,50

Caminhões e ônibus (R$/eixo) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Fonte: Elaboração do autor.

Em comparação às tarifas de pedágio vigentes em rodovias concedidas, 
apresentados na Tabela 9, os valores propostos para pista dupla e caminhões estão 
próximos da média de R$ 10,40 por automóvel (ou por eixo de caminhão) a cada 
100 km. Mas estão bem superiores aos das rodovias federais concedidas na 2ª etapa 
de concessões federais (em 2008 e 2009) e na 3ª etapa (entre 2011 e 2013). Vale 
lembrar, entretanto, que as rodovias concedidas nessas duas etapas de concessões 
federais foram favorecidas por financiamento disponibilizado aos concessionários 
com taxas de juros abaixo do custo de capitação obtido pelo governo federal 
e obras de recuperação, e até ampliação de capacidade, executadas antes de as 
rodovias serem concedidas, feitas com recursos públicos.

tabela 9 – tariFas médias de Pedágio vigentes nas concessões rodoviárias do brasil

Tarifa média (R$/100 Km) Extensão (km)

Tarifa média federal 6,31 9.314

1ª etapa de concessões federais 14,92 1.316

2ª etapa de concessões federais 4,37 3.275

3ª etapa de concessões federais 5,26 4.724

Tarifa média nos estados 14,74 8.796

Tarifa média no Brasil 10,40 18.111

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados de Campos Neto (2017).

Pode-se argumentar, ainda, que a cobrança de pedágio é indevida, pois a 
sociedade já paga tributos suficientes, alguns específicos, devendo ser papel do 
Estado prover a infraestrutura rodoviária. Além das questões distributivas já discu-
tidas na seção 2, relativos à carga tributária geral, com arrecadação insuficiente para 
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todas as demandas sociais por serviços públicos, é necessário priorizar os gastos. 
E claramente o transporte rodoviário não é mais prioritário que saúde e educação, 
por exemplo. Mesmo considerando os impostos específicos do setor, em especial 
o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e a Contribuição 
Intervenção de Domínio Econômico sobre os Combustíveis (CIDE – Combus-
tíveis), sua arrecadação é insuficiente para construir e manter toda a infraestrutura 
de estradas vicinais e vias urbanas, de uso muito mais difuso que as rodovias de 
ligação inter-regional, como as federais e algumas estaduais. Ou seja, recursos 
públicos arrecadados de toda a sociedade precisam ser alocados à infraestrutura 
de transportes, em geral, em detrimento de outros serviços públicos prestados pelo 
Estado. Qualquer possibilidade de redução dessa carga, via cobrança dos usuários 
com capacidade de pagamento e com claros benefícios privados auferidos pelo 
serviço, ajuda a melhorar a eficiência e a equidade do gasto público. 

Por fim, a cobrança de pedágios em valores relativamente mais elevados 
poderia suscitar questões sobre a possibilidade de exclusão de consumidores 
do mercado. Primeiro, como relatado anteriormente, os valores propostos são 
menores que os benefícios privados dos usuários. Apenas uma pequena parcela de 
usuários terá algum prejuízo nas rodovias de pista dupla nas regiões Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste. Mesmo assim, alguns benefícios privados não foram considerados 
na análise, em especial o relacionado à redução de acidentes. Segundo, o valor 
do pedágio é apenas uma parcela dos custos de uma viagem inter-regional com 
veículo próprio (automóvel ou moto). E, pelo valor proposto, é um dos menos 
relevantes. Como fatores habilitadores para se efetuar uma viagem em veículo 
próprio, o consumidor deve tanto possuir o veículo (ou ter capacidade financeira 
para alugá-lo) quanto ter capacidade de pagar o combustível a ser gasto. Esse 
último item é o de maior peso nos custos variáveis da viagem, em torno de R$ 23 
por 100 km no automóvel usado como referência das análises da seção 2.4. Ainda 
assim, a cobrança de pedágio no máximo reduziria a quantidade de consumidores 
em viagens com veículo próprio, em transporte individual. Mas sempre haverá 
a possibilidade de efetuar a mesma viagem em transporte coletivo, para o qual a 
cobrança de pedágio teria efeitos mínimos sobre o preço da passagem. Como para 
os ônibus se esperam reduções de custo operacional semelhantes às estimadas para 
caminhões, a melhora da condição da via também seria benéfica aos usuários de 
transporte coletivo, mesmo com a cobrança de pedágio nos valores propostos. Ou 
seja, a cobrança de pedágio para viabilizar a melhora das condições das rodovias 
propiciaria o aumento do mercado atendido, não seu decréscimo, pela redução de 
custos maior que o pedágio a ser cobrado.
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4.2 Outorga variável e pagamento fixo por disponibilidade

O modelo de concessão adotado na maioria das concessões de infraestrutura 
de transportes no Brasil aloca o risco de demanda ao concessionário. Dessa forma, 
qualquer frustração de demanda em relação ao previsto antes da licitação vira 
perda de receita do concessionário, assim como qualquer aumento da demanda 
se transforma em aumento de receita. Essa vinha sendo a recomendação geral 
da literatura internacional sobre o tema. Porém, é cada vez mais consenso nessa 
literatura que, em projetos de transportes, a demanda é pouco gerenciável pelo 
operador (o concessionário), dependendo basicamente de variações macroeconô-
micas. A recomendação atual é compartilhar esse risco entre governo e parceiro 
privado, atrelando algum parâmetro da concessão à demanda realizada.5

No Brasil, alguns projetos têm tentado fazer isso. Nas concessões de 
aeroportos, há a cobrança de uma outorga variável com a demanda, adicional a 
uma parcela fixa de outorga. Nas concessões de ferrovias de carga propostas em 
2012, o risco de demanda ficava todo com o governo. Para o projeto de Trem de 
Alta Velocidade (TAV) entre Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, a cobrança de 
outorga seria atrelada ao número de trens vezes a distância percorrida que circu-
lariam em cada período de apuração. Ainda que indiretamente, tal outorga iria 
variar conforme a demanda de passageiros pelo serviço do TAV.

A proposta apresentada, neste trabalho, para as rodovias federais, funda-
mentada em Pompermayer e Silva Filho (2016), é de se cobrar do concessionário 
uma outorga variável com a demanda, na forma de um percentual do pedágio 
arrecadado. Em contrapartida, o governo pagaria ao concessionário um valor fixo 
a título de pagamento por disponibilidade da via. Tal mecanismo estabilizaria as 
receitas e aumentaria a parcela variável dos custos do concessionário. Além disso, 
pela maior previsibilidade do fluxo de caixa do projeto, facilitaria o acesso a finan-
ciamento privado pelo concessionário, conforme já discutido pelos autores.

Uma possibilidade de tal modelagem é conceder todas as rodovias federais à 
operação privada, todas ligadas a um único fundo garantidor de PPPs. No modelo 
proposto, a receita com as outorgas seria destinada ao fundo, que também faria 
os pagamentos por disponibilidade. Com isso, pode-se fazer um subsídio cruzado 
das rodovias de alto tráfego e baixa necessidade de investimento (rodovias supera-
vitárias), que teriam valor de outorga superior ao pagamento por disponibilidade, 
para as rodovias de mais baixo tráfego e maior necessidade de investimento, para 
as quais se esperam pagamentos por disponibilidade em valor superior à arreca-
dação de outorga. Obviamente, como um todo esse fundo deve ser deficitário, pois 

5  Para uma revisão mais ampla sobre alocação de riscos em projetos de infraestrutura de transportes, ver Pompermayer e 
de Paula (2014).



Tema I – Política Fiscal – Fabiano Mezadre Pompermayer

Finanças Públicas – XXI Prêmio Tesouro Nacional – 2016 311

há, potencialmente, maior quantidade de rodovias cujo tráfego é insuficiente para 
remunerar via pedágio os custos de manutenção e ampliação de capacidade. No 
entanto, o governo deixaria de ter esses gastos em seu orçamento, hoje executados 
pelo DNIT.

Algumas vantagens adicionais do modelo proposto são: i) possibilidade 
de atrelar o pagamento por disponibilidade a metas de qualidade; e ii) possibi-
lidade de calibrar os valores de outorga para incentivar o concessionário a ampliar 
capacidade (de pista simples para pista dupla) quando o volume de tráfego atingir 
o volume indicado para isso, sem a necessidade de fiscalização e intervenção ativa 
da agência reguladora. No primeiro caso, como a receita do concessionário ficará 
fortemente dependente de atender aos requisitos mínimos de qualidade, ele terá 
maiores incentivos para manter a qualidade. No modelo atual, esse mecanismo 
está presente, mas por meio de reduções na tarifa de pedágio quando verificado 
o não atendimento das metas de qualidade. Como depende de fiscalização ativa 
da agência reguladora, o tempo entre a efetiva perda de qualidade e autuação da 
agência tende a ser maior que no modelo proposto neste estudo, via pagamento 
por disponibilidade após a fiscalização das metas de qualidade.

Quanto ao segundo caso, os atuais contratos de concessão de rodovias 
federais preveem que quando o nível de serviço de um segmento da rodovia cair 
abaixo de determinado patamar, a concessionária deve iniciar os procedimentos 
para ampliação de capacidade. Mais uma vez, o mecanismo atual depende de 
fiscalização ativa da agência reguladora. Com a possibilidade de ter valores de 
pedágio distintos entre pista simples e pista dupla, pode-se calibrar os valores 
de outorga (por veículo) de forma que o concessionário tenha um aumento da 
receita por veículo ao duplicar a via. Os valores de outorga devem ser calibrados 
de tal forma que, a partir de determinado volume de tráfego, definido com base 
no nível mínimo de serviço desejado, o aumento de receita líquida que o conces-
sionário obterá seja suficiente para remunerar os investimentos na ampliação de 
capacidade. O volume de investimentos necessário dependerá de cada segmento 
de rodovia (ex.: em regiões montanhosas os custos de duplicação da rodovia são 
substancialmente maiores que em trecho planos). Assim, os valores de outorga 
devem ser definidos para cada rodovia a ser concedida e talvez com valores 
diferentes para cada segmento da concessão (associado a cada praça de pedágio, 
por exemplo). 

A Figura 11 ilustra como poderiam ser calibrados os valores de outorga por 
automóvel. Para pista simples, como a rodovia seria concedida já implantada, 
cabendo ao concessionário apenas recuperar e manter a via, a receita líquida neces-
sária (já descontada a outorga) seria bem pequena em relação ao valor do pedágio 
de R$ 5,00 por automóvel a cada 100 km. Para implantação de terceira faixa ou 
mesmo a duplicação da via, somam-se aos custos de recuperação e manutenção os 
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de investimento em ampliação de capacidade. Para tanto, a receita líquida neces-
sária para remunerar todos esses custos aumenta substancialmente. Dessa forma, 
o valor de outorga por veículo deve ser alterado para garantir essa remuneração.  
A outorga a ser cobrada por eixo de caminhões e ônibus também pode ser diferente 
para pista simples e dupla.

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 11 – exemPlo de deFinição de outorga Por veículo Para incentivar 
amPliação de caPacidade Pelo concessionário (r$/automóvel a cada 100km)

Com o pedágio sendo preestabelecido na licitação, outro critério deve ser 
adotado para selecionar o concessionário. Dado que é o concessionário o mais 
capacitado para gerenciar os custos de obras e de manutenção e operação da 
rodovia, propõe-se que o critério para selecionar o vencedor da licitação seja o 
que exigir o menor pagamento fixo por disponibilidade da via, como já indicado 
por Pompermayer e Silva Filho (2016).

Outro ponto de preocupação em contratos de tão longo prazo quanto às 
concessões e PPPs é a ação oportunista do parceiro privado, que por vezes faz ofertas 
agressivas nas licitações, com o objetivo de ganhar o certame, mas já conta com a 
possibilidade de renegociar o contrato durante sua execução. Guash et al. (2014) 
sumariza uma série de experiências internacionais sobre a questão. Em muitos 
casos, com o governo querendo evitar a interrupção dos serviços e se envolver em 
uma nova licitação, ele acaba cedendo às pressões do parceiro privado e renego-
ciando o contrato, o que em geral corrói qualquer vantagem que o governo tenha 
obtido com o processo licitatório. Guash et al (2014) argumenta que o mais eficaz 
remédio para se evitar lances agressivos e solicitações de renegociação é fazer com 
que o concessionário se comprometa financeiramente com o projeto já no início 
do contrato. Caso ele solicite renegociações, o governo terá a seu favor o gasto já 
efetuado pelo concessionário, não reembolsável pelo governo, como possibilidade 
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de perda real caso o concessionário ameace abandonar o contrato. Em rodovias em 
que exista a necessidade de pesados investimentos no início do contrato, antes de se 
permitir a cobrança de pedágio, tanto em recuperação da via quanto em ampliação 
de capacidade, o remédio proposto por Guash et al (2014) é automaticamente 
aplicado. Contudo, caso não haja tal necessidade de investimentos iniciais, ou se eles 
forem baixos, recomenda-se a cobrança de um bônus de assinatura pelo contrato 
de concessão. Caso o concessionário tente renegociar e ameace sair do contrato, o 
bônus de assinatura não será devolvido, gerando perda relevante ao concessionário. 
Obviamente, para aplicar essa exigência de bônus de assinatura no modelo de PPP 
proposto neste trabalho, o valor do pagamento por disponibilidade irá aumentar 
para que o contrato tenha o mesmo valor presente líquido.

Uma das propostas apresentadas por Pompermayer e Silva Filho (2016) é 
atrelar o reajuste do pagamento por disponibilidade à variação cambial, como 
forma de atrair investidores estrangeiros. Com parte das receitas em moeda 
estrangeira, o concessionário não correria o risco de não conseguir cumprir os 
pagamentos das parcelas de empréstimos em moeda estrangeira. Em princípio, 
essa vinculação do pagamento por disponibilidade ao câmbio seria adequada em 
concessões patrocinadas sem a cobrança de outorga variável com a demanda. 
Porém, o valor do pagamento por disponibilidade seria menor (até nulo para 
os projetos com viabilidade para concessão simples). Assim, o modelo de PPP 
com pagamento fixo por disponibilidade e cobrança de outorga variável com a 
demanda potencializa a possibilidade de atrair capital externo, pela maior parcela 
da receita atrelada a moeda estrangeira.

4.3 Simulação de concessão de toda a malha rodoviária federal pavimentada

Para simular a concessão de toda a malha rodoviária federal sem as estima-
tivas de tráfego necessárias a previsão de receita com pedágio, foi utilizado o 
Plano Nacional de Contagem de Tráfego (PNCT) (DNIT, 2011). Nesse estudo, são 
estimados os volumes de tráfego em cada segmento das rodovias brasileiras, com 
base em contagens físicas em alguns pontos específicos na malha. Um segmento 
de rodovia é um trecho entre dois entroncamentos de rodovia, ou ainda entre 
algum outro ponto geográfico importante, como as fronteiras dos estados. 

Como no PNCT há estimativas de tráfego para todos os segmentos de 
rodovias federais, é possível estimar a receita anual que cada segmento poderia ter 
se fosse cobrado pedágio equivalente ao comprimento do segmento. Obviamente, 
tal cobrança seria inviável com o sistema atual de praças de pedágio, porque 
haveria muitas praças de pedágio, muito próximas umas das outras em alguns 
casos. Porém, tal exercício é interessante para verificar a potencial arrecadação 
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com pedágio, sem se apoiar em estudos de tráfego específicos, de bem mais alto 
custo. E, como o foco da análise são os viajantes de média e longa distância, os 
dados do PNCT são adequados, por também estimarem os volumes de tráfego 
associados a tais viajantes. Mesmo cobrindo segmentos de rodovias em áreas 
urbanas ou semiurbanas, nas quais naturalmente há muito tráfego local, o volume 
estimado nesses segmentos é relativo às viagens de média e longa distância. 
Assim, a estimativa de receita de um trecho de rodovia que poderia ser submetido 
à concessão, formada pelo somatório das receitas dos vários segmentos do trecho, 
não seria muito diferente da receita a ser obtida com praças de pedágio locali-
zadas em pontos das rodovias onde apenas os viajantes de média e longa distância 
passam, como é a prática atual. A Figura 12 apresenta o mapa das rodovias brasir-
leiras com as estimativas de tráfego do PNCT, onde se pode observar o volume de 
cada uma em função da espessura das linhas.

Obs.: 1 O Volume médio diário (VMD) é estimado em veículos equivalentes ao automóvel por dia, cada eixo de caminhão 
equivale a um automóvel e duas motos equivalem a um automóvel.
Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados do Plano Nacional de Contagem de Tráfego – DNIT (2011). 

Figura 12 – carregamento de tráFego Por segmento 
rodoviário (volume médio diário, veículos/dia1)
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Para verificar a adequabilidade das estimativas de receita com pedágio, 
seus resultados foram comparados com as receitas com pedágio obtidas em 
2015, informadas pelas concessionárias de rodovias federais à ANTT (2016b). 
Foi levantado o valor de pedágio médio por km de cada concessão i (pi) que foi, 
então, multiplicado pelo volume médio diário de tráfego do segmento s (VMDs) 
e pela extensão do segmento em km ds, e ainda por 365 (dias por ano) para se 
obter a receita anual do segmento. Obteve-se, somando as receitas dos segmentos 
associados a cada concessão atual, a estimativa de receita com base nos volumes 
de tráfego do PNCT. A Tabela 10 compara os valores assim obtidos com as receitas 
reais obtidas em 2015, anualizadas nos casos em que a cobrança não ocorreu 
durante todo o ano.

tabela 10 –  comParação das estimativas de receita de Pedágio 
Pelo tráFego do Pnct com as receitas reais anualizadas das 

concessões de rodovias Federais em 2015 (r$ milhões/ano)

Concessionária Região
Arrecadação

Real/estimada
Com tráfego do PNCT Real anualizada

Fernão Dias SE 154 242 1,57

Litoral Sul S 92 223 2,43

Viabahia NE 103 243 2,36

Régis Bittencourt SE 189 268 1,42

Concebra – Centrais do Brasil CO 146 370 2,54

CRO – Rota do Oeste CO 167 367 2,20

Transbrasiliana SE 53 97 1,82

Via – 040 SE 177 353 1,99

Eco 101 SE 108 183 1,69

Planalto Sul S 45 109 2,45

Fluminense SE 112 173 1,55

MS – Via CO 159 267 1,68

MGO Rodovias CO 98 149 1,52

Rodovia do Aço SE 56 78 1,41

Ecosul S 107 199 1,85

Novadutra SE 908 1.168 1,29

Concer SE 158 256 1,62

CRT SE 64 178 2,76

TODAS JUNTAS 2.896 4.924 1,70

Por Região

SE 1.980 2.996 1,51

S 244 532 2,18

CO 570 1.153 2,02

NE 103 243 2,36

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados do DNIT (2011) e da ANTT (2016b). 
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Observa-se que a receita real é substancialmente maior que a estimada com 
os volumes de tráfego do PNCT por segmento de rodovia. Tal diferença pode ser 
explicada em parte pelo provável maior volume de tráfego ocorrido em 2015 em 
relação ao do ano em que o PNCT se fundamentou, 2011. Esse fato explica também 
porque a diferença é menor nas concessões da região Sudeste, em que o aumento 
do volume de tráfego tende a ser menor, por ter ocorrido um menor aumento da 
atividade econômica nessa região em relação às demais. De qualquer forma, há clara 
subestimação da receita de pedágio pela metodologia proposta a partir dos dados 
do PNCT. Assim, propõe-se corrigir esta subestimação pelo fator de 1,70, encon-
trado para a média da comparação apresentada na Tabela 10. Preferiu-se não adotar 
os fatores por região, pois isso poderia superestimar a arrecadação com pedágio nas 
rodovias ainda não concedidas, majoritariamente fora da região Sudeste.

Assim, com o fator de ajuste definido, tomaram-se os valores de pedágio 
propostos na seção 4.1 para calcular a receita de pedágio associada a cada 
segmento de rodovia federal, considerando se o segmento é em pista simples 
ou dupla e em qual região se localiza.6 Em paralelo, foi calculado o custo médio 
anual de manutenção e operação de cada segmento, considerando os valores de 
custos de operação e manutenção estimados na seção 3.2, também considerando 
se o segmento é de pista simples ou dupla. Foram considerados todos os custos 
relacionados a uma rodovia concedida conforme a prática atual, obtendo o custo 
anual de R$ 220 mil/km para rodovias em pista simples e de R$ 440 mil/km para 
as de pista dupla. Para cada segmento foi verificado se a receita com pedágio seria 
superior aos custos de operação e manutenção. A Tabela 11 apresenta os resule-
tados das estimativas, separando os segmentos por pista simples e dupla e se a 
arrecadação seria superior ou não aos custos.

tabela 11 – estimativa de arrecadação de Pedágio e custos de manutenção e 
oPeração em toda a malha rodoviária Federal Pavimentada

Tipo de via/resultado Extensão (km) Extensão (%)
Custos

(R$ milhão)
Arrecadação 
(R$ milhão)

Resultado 
(R$ milhão)

Dupla 7.372 100% -3.248 8.329 5.081

Superavitário 5.433 74% -2.394 7.952 5.558

Deficitário 1.939 25% - 854 377 -477

Simples 70.030 100% -15.427 12.836 -2.591

Superavitário 20.356 29% - 4.484 9.576 5.092

Deficitário 49.674 71% -10.943 3.260 -7.683

TOTAL - 18.676 21.165 2.490

Fonte: Cadastro de rodovias do DNIT. Estimativas de arrecadação e custos elaboradas pelos autores.

6  Foram considerados apenas os segmentos cujo cadastro do DNIT consta como já pavimentado. Assim, não foram 
levados em consideração os segmentos em pavimentação, em leito natural ou implantada e nem os apenas planejados.
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Pelas estimativas, considerando toda a malha pavimentada, a arrecadação 
total seria superior aos custos em quase R$ 2,5 bilhões por ano. Um excelente 
resultado, principalmente se forem considerados os gastos médios anuais do 
DNIT com operação e manutenção das rodovias federais (não concedidas) de 
R$ 8,8 bilhões, apresentados na seção 3.1 (Tabela 6). Como pode-se observar, os 
segmentos superavitários (em que a arrecadação com pedágio seria superior aos 
custos de operação e manutenção) têm extensão total menor (25.789 km) que os 
deficitários. Além disso, nos de pista dupla há maior participação dos supera-
vitários (74% da extensão). São resultados esperados em função do volume de 
tráfego distinto entre as rodovias nas diversas regiões do país. Apesar de que em 
conjunto a arrecadação seria superior aos custos, será necessário um mecanismo 
de subsídio cruzado entre os segmentos de rodovia.

Como diversas rodovias federais já foram concedidas, as estimativas 
apresentadas na Tabela 11 não são aplicáveis no curto prazo, mas apenas quando 
todas as atuais concessões forem encerradas. Para uma simulação mais realista, os 
segmentos foram separados entre os já concedidos e os ainda não concedidos, e 
considerando a arrecadação com os pedágios propostos na seção 4.1 apenas nos 
não concedidos, assim como os custos de manutenção e operação nos mesmos 
segmentos, têm-se os resultados apresentados na Tabela 12.

tabela 12 –  estimativa de arrecadação de Pedágio e custos de manutenção e 
oPeração a malha rodoviária Federal Pavimentada ainda não concedida

Segmentos não concedidos
Tipo de via/resultado

Extensão (km)
Custos 

(R$ milhão)
Arrecadação 
(R$ milhão)

Resultado
(R$ milhão)

Dupla 4.665 -2.055 3.725 1.670

Superavitário 2.833 -1.248 3.340 2.092

Deficitário 1.832 -807 385 -422

Simples 63.649 -14.022 9.259 -4.763

Superavitário 14.709 -3.240 6.056 2.816

Deficitário 48.940 -10.781 3.203 -7.579

TOTAL -16.077 12.984 - 3.093

Fonte: Cadastro de rodovias do DNIT. Estimativas de arrecadação e custos elaboradas pelos autores.

Como esperado, a maior parte dos segmentos que seriam superavitários já 
foi concedido. Com isso, apenas com os segmentos restantes o resultado global 
seria negativo em R$ 3,1 bilhões por ano. Ainda assim, seria um gasto menor que 
a média anual de gastos do DNIT (seção 3.1), com a vantagem de provavelmente 
de se ter rodovias com melhor qualidade, pelo efeito de cobrança pelos usuários e 
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a própria fiscalização do poder concedente para efetivar o pagamento da contra-
prestação pela disponibilidade da via. De qualquer forma, tal resultado negativo 
demandaria a capitalização do fundo garantidor, para cobrir os pagamentos por 
disponibilidade dos segmentos deficitários que não puderem ser cobertos pela 
outorga a ser gerada pelos segmentos superavitários. Considerando uma concessão 
de 20 anos, para a qual o fundo garantidor deveria complementar a receita em R$ 
3,1 bilhões por ano, e uma taxa de desconto de 5,07% ao ano,7 o fundo deveria 
ter o montante inicial de R$ 38 bilhões. Ressalta-se, entretanto, que esta é uma 
estimativa conservadora, um limite superior, da necessidade do montante do 
fundo, pois o volume de tráfego tende a aumentar ao longo dos anos, aumentando 
a arrecadação de pedágio sem o aumento dos custos de operação e manutenção 
na mesma velocidade. De qualquer forma, essas estimativas não consideram os 
custos relacionados à ampliação de capacidade, que deverão ser avaliados caso a 
caso no detalhamento de concessão de cada trecho rodoviário. Também é impor-
tante ressaltar que os custos de recuperação inicial não estão diretamente incluídos 
na estimativa dos custos de operação e manutenção utilizadas neste trabalho, mas 
apenas os custos de recuperação para manter a via em boas condições. Assim, os 
segmentos em que a via esteja em condição ruim demandarão mais recursos no 
início da concessão.

Porém, há ainda outra possibilidade de arrecadação para o custeio da malha 
rodoviária federal, ainda com base nos benefícios privados dos usuários. Algumas 
das rodovias já concedidas têm valores de pedágio abaixo dos propostos como 
referência na seção 4.1. Com isso, seus usuários abrem mão de uma pequena 
parcela de seus benefícios privados na forma de pagamento de pedágio. O aumento 
dos pedágios nessas concessões poderia ser feito sem comprometer os benefícios 
privados dos usuários, de forma semelhante aos usuários das demais rodovias. 
Esse aumento pode ser feito pela introdução de um tributo específico, para que o 
valor adicional de pedágio arrecadado não fique com o concessionário, mas sim 
seja repassado ao Estado. Tal tipo de tributo já exista na legislação brasileira, a 
Contribuição Intervenção de Domínio Econômico (CIDE), já incidente sobre os 
combustíveis. Para as concessionárias em que o pedágio está abaixo dos valores de 
referência propostos neste estudo, sugere-se a adoção de uma CIDE com valores, 
para cada concessionária, que igualem o pedágio cobrado dos usuários aos de 
referência da seção 4.1. A Tabela 13 detalha a proposta para cada concessionária, 
com base nos valores de pedágio atuais.

7  Taxa Selic (14,25% a.a.) descontada a inflação (IPCA em 12 meses até julho/2016 – 8,74%)
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tabela 13 – ProPosta de cide sobre os Pedágios das rodovias 
já concedidas que estão abaixo da reFerência

Concessionária
Pedágio atual 
(R$/100 km)1
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Fernão Dias 2,56 —  7,44  8,44 557 

Litoral Sul 3,01 —  6,99  7,99 203 

Viabahia 3,34 1,66  5,66  7,66 650 

Régis Bittencourt 3,74 1,26  6,26  7,26 522 

Concebra – Centrais do Brasil 4,05 0,95  5,95  6,95 967 

CRO – Rota do Oeste 4,52 0,48  5,48  6,48 748 

Transbrasiliana 5,35 —  4,65  5,65 348 

Via – 040 5,40 —  4,60  5,60 820 

Eco 101 5,80 —  4,20  5,20 455 

Planalto Sul 5,91 —  4,09  5,09 297 

Fluminense 6,33 —  3,67  4,67 322 

MS – Via 6,49 —  3,51  4,51 763 

MGO Rodovias 6,64 —  3,36  4,36 410 

Rodovia do Aço 8,98 —  1,02  2,02 185 

Ecosul  10,61 — —  0,39 401 

Novadutra  15,96 — — — 380 

Concer  18,68 — — — 184 

CRT  20,49 — — — 143 

Obs.:  1 R$/automóvel ou R$/eixo de caminhão. 2 Rodovias com CIDE proposta igual a zero e que valores de pedágio estão 
abaixo da referência já estão totalmente duplicadas.

Fonte: Pedágio atual – Campos Neto (no prelo). Proposta de CIDE e elaboração do autor.

Observa-se que apenas três concessões têm valores de pedágio acima da 
referência proposta para caminhões, e apenas quatro estão acima da proposta para 
automóveis em pista dupla. Estima-se, aplicando os valores de CIDE propostos 
sobre os respectivos segmentos, uma arrecadação anual de R$ 3,8 bilhões, mais 
que suficiente para cobrir o resultado negativo dos segmentos ainda não conce-
didos, de R$ 3,1 bilhões/ano. Como o resultado global seria positivo, não haveria 
necessidade de capitalização constante do fundo garantidor. Porém, tal estimativa 
não considera a necessidade de investimentos em ampliação de capacidade e nem 
a dos custos de recuperação inicial dos segmentos em que a via esteja em condição 
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ruim. A sobra da arrecadação dos pedágios (das rodovias ainda não concedidas) 
e da CIDE seria então direcionada ao fundo garantidor para serem aplicados nos 
trechos com necessidade de ampliação de capacidade e de recuperação inicial.

Considerações finais
Este estudo avaliou a distribuição de benefícios e custos em projetos de infraes-

trutura rodoviária. Com base na concentração dos benefícios nos usuários diretos 
das rodovias, apontou a pertinência de se cobrar pedágio dos usuários, evitando a 
transferência de renda às avessas que ocorreria sem o pedágio, dada a maior renda 
dos usuários em relação à média dos contribuintes. A partir da atualização dos 
cálculos de benefícios dos usuários e usando novos dados sobre sua renda, foram 
propostos valores de pedágio que poderiam ser cobrados em qualquer rodovia inter-
-regional do país. Valores distintos entre automóveis e caminhões e entre rodovias 
de pista simples e pista dupla foram propostos, em função dos valores dos benefícios 
associados a cada tipo de veículo e rodovia (ver Tabela 8).

Com os valores de pedágio definidos, propôs-se um modelo de concessão 
patrocinada aplicável a toda a malha rodoviária federal pavimentada. O modelo 
foi inicialmente apresentado por Pompermayer e Silva Filho (2016), contando com 
um complemento de receita ao concessionário na forma de um pagamento fixo por 
disponibilidade da via a ser pago pelo governo, e a cobrança de uma outorga variável 
com a demanda. Algumas vantagens indicadas pelos autores são o compartilha-
mento do risco de demanda; uma maior garantia de viabilidade do projeto devido 
ao pagamento fixo por disponibilidade, o que facilitaria a atração de financiamento 
privado; e a possibilidade de atração de capital externo para o financiamento da 
concessão, se o pagamento por disponibilidade for atrelado à variação cambial. 
Adicionou-se à proposta inicial de Pompermayer e Silva Filho (2016) a possibi-
lidade de se calibrar os valores de outorga de forma a dar incentivos à ampliação 
de capacidade das rodovias quando o volume de tráfego indicar sua necessidade, 
em vez de a agência reguladora ter de acionar o concessionário diretamente. Foi 
avaliado, ainda, como tratar as possibilidades de evitar demandas por renegociação 
dos contratos de concessão, em virtude de lances muito arrojados nas licitações.

Para avaliar a viabilidade da proposta de conceder toda a malha rodoviária 
federal pavimentada, foi feita uma simulação das receitas com pedágio e dos custos 
de operação e manutenção em todos os segmentos de rodovias federais pavimen-
tadas do cadastro do DNIT. Foram usados os volumes de tráfego médio anual 
estimados pelo PNCT (DNIT, 2011) e os custos médios de operação de rodovias 
concedidas com cobrança de pedágio estimados por estudos para concessão de 
rodovias federais da ANTT.
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Os resultados da simulação apontaram que as receitas com pedágio seriam 
superiores em R$ 2,5 bilhões/ano aos custos de manutenção e operação, sem consi-
derar investimentos em ampliação de capacidade, para toda a malha rodoviária 
federal pavimentada. Tal resultado pressupõe um subsídio cruzado entre 
segmentos superavitários e deficitários. Soma-se a isso a economia de recursos 
fiscais que seria obtida. O DNIT gastou, em média, R$ 8,8 bilhões ao ano com 
manutenção e operação das rodovias federais não concedidas entre 2008 e 2015.

Porém, tal resultado envolve diversos segmentos de rodovias já concedidas 
à exploração privada. Como esperado, diversos trechos superavitários já estão 
concedidos. A arrecadação com pedágio fazendo a mesma simulação apenas com 
os trechos não concedidos, seria inferior em R$ 3,1 bilhões/ano aos custos de 
operação e manutenção. Nesse caso, o governo deveria complementar a receita dos 
concessionários nesse valor. Apesar de negativo, ainda seria um valor menor que 
a média de gastos do DNIT para manter e operar os mesmos trechos nos últimos 
anos. E, potencialmente, obtendo melhor qualidade das rodovias em razão da 
maior quantidade de recursos financeiros e maior eficiência dos contratos, além 
de serviços acessórios previstos nas rodovias concedidas, como socorro médico 
e mecânico, não disponíveis nas públicas. De qualquer forma, para suportar tal 
gasto via concessões patrocinadas, o fundo garantidor deveria ter recursos da 
ordem de R$ 38 bilhões para suportar complementar a receita dos concessionários 
em R$ 3,1 bilhões/ano durante 20 anos.

Uma alternativa ao complemento de receita direto pelo orçamento fiscal é a 
cobrança de CIDE sobre as rodovias já concedidas cujo pedágio esteja abaixo dos 
valores de referência propostos neste estudo. Estimou-se que a arrecadação com 
tal CIDE seria de R$ 3,8 bilhões/ano, que destinada ao fundo garantidor cobriria 
a diferença entre custos e receitas com pedágio das demais rodovias.

O fundo garantidor teria dois objetivos adicionais ao de dar garantia de 
receita aos concessionários quanto à perenidade dos pagamentos por disponibi-
lidade a serem feitos pelo governo: i) fazer a transferência de recursos entre as 
concessões superavitárias (em que a outorga seja superior ao pagamento por dispo-
nibilidade) e as deficitárias; e ii) cobrir o pagamento relacionado à remunerar os 
investimentos iniciais das concessões em recuperação e ampliação de capacidade. 
Esses custos iniciais não foram considerados nas simulações apresentadas. 
Estudos específicos sobre cada rodovia precisam ser consolidados para se estimar 
tais gastos para toda a malha ainda não concedida. Quanto maior a necessidade 
de gastos com recuperação inicial e ampliação de capacidade, maiores tendem a 
ser os valores do pagamento por disponibilidade exigido pelo concessionário para 
equilibrar seu fluxo de caixa.

A concessão de toda a malha rodoviária pavimentada não seria, natural-
mente, possível de imediato. Tanto o Estado não tem como elaborar os estudos e 
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editais necessários como faltariam interessados no setor privado em quantidade e 
capacidade financeira para isso. De qualquer forma, o estudo aponta a viabilidade 
financeira por meio do mecanismo de concessão patrocinada proposto. Outro 
entrave é a necessidade de capitalização do fundo garantidor, tanto maior quanto 
for a quantidade de projetos a conceder. A implementação paulatina da proposta é 
então a forma mais adequada, concedendo inicialmente os trechos com estudos já 
maduros, que também são aqueles com maior volume de tráfego, e potencialmente 
superavitários na relação entre arrecadação de pedágio e custos de operação e 
manutenção, demandando menor montante de capitalização do fundo garantidor. 
Mas há de se lembrar dos custos de recuperação inicial e ampliação de capacidade, 
potencialmente elevados nesses trechos. O fundo garantidor, apesar de demandar 
recursos para cobrir o maior pagamento por disponibilidade devido aos gastos 
iniciais das concessões, ainda seria consideravelmente menor que o estimado para 
todas as rodovias federais ainda não concedidas.

Adicionalmente, alerta-se para a real necessidade de ampliação de capacidade 
das rodovias concedidas. Nas concessões recentes, havia a obrigação de dupli-
cação das vias em prazo de cinco anos. Algumas dessas exigências já estão sendo 
revistas, levando a renegociações de contratos potencialmente prejudiciais ao poder 
concedente. Para as novas concessões, o mecanismo de incentivo à ampliação de 
capacidade via valores distintos de pedágio e outorga para pista simples e dupla, que 
aumenta o valor capturado pelo concessionário se ele ampliar a capacidade da via, 
tende a reduzir tais prejuízos associados às negociações de ampliação de capacidade 
por meio de gatilho de tráfego.8 As renegociações dos contratos atuais já poderiam 
considerar tal mecanismo. E para os trechos em que a previsão de demanda não 
aponte a necessidade de ampliação de capacidade no médio prazo, até 10 anos, 
por exemplo, recomenda-se que os contratos sejam mais curtos, em decorrência 
da maior incerteza de quanto serão os custos futuros de tais investimentos. Para 
os trechos com elevados investimentos iniciais previstos, é natural considerar os 
prazos mais longos como os acima de 20 anos atualmente adotados.

Em resumo, as propostas apresentadas neste estudo permitiriam o provi-
mento de rodovias federais pavimentadas em bom estado para os usuários a custos 
menores que os suportados pelo orçamento fiscal nos últimos anos. Com isso, os 
recursos fiscais disponibilizados podem ser direcionados a políticas mais priori-
tárias para a população em geral, como saúde, educação e segurança e de efeito 
mais difuso. Ter-se-ia também maior equidade na alocação dos recursos públicos, 
evitando a transferência de renda de todos os contribuintes para uma parcela da 
população com renda mais elevada.

8  Mecanismo adotado na 2ª rodada de concessões de rodovias federais, que prevê a obrigação do concessionário ampliar 
a capacidade quando o volume de tráfego se ampliar a ponto de reduzir o nível de serviço da rodovia abaixo do padrão 
acordado. Tal mecanismo exige fiscalização pela ANTT e está sujeito à assimetria de informação tanto sobre o nível real 
de serviço quanto sobre os valores do investimento a ser realizado. 
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Resumo

O objetivo desse trabalho é avaliar se os atuais critérios e metodologia 
utilizados para definição da meta de resultado fiscal e sua apuração, estão refle-
tindo adequadamente a realidade fiscal dos entes subnacionais no Brasil. Foi 
avaliado e adaptado o modelo de demonstrativo das estatísticas fiscais proposto 
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que consta do Government Finance 
Statistics Manual ‒ 2014 (GFSM-2014). A análise utilizou um novo indicador de 
resultado fiscal denominado Resultado Operacional Bruto (ROB), devidamente 
ajustado para a nova contabilidade pública brasileira, que trouxe como principal 
inovação não considerar o total de investimentos na sua apuração, substituindo-o 
pelas despesas com o consumo de capital fixo (depreciação e amortização). Sob 
esse enfoque, as metas do ROB não estão sendo cumpridas e a margem finan-
ceira para realizar investimentos com recursos próprios ou obter superávits tem 
apresentado redução, no agregado dos estados brasileiros, ano após ano. O modelo 
do GFSM-2014, proposto pelo FMI, como adota o regime de competência para 
apuração dos resultados fiscais, mostra-se mais aderente para atender aos critérios 
de transparência e efetividade impostos ao setor público. A análise do ROB sob o 
foco da variação entre o previsto e o realizado, considerando as variações de cada 
um dos seus componentes, utilizou modelo econométrico com base em Dados 
em Painel com Efeitos Fixos Robustos que, além das receitas e despesas públicas, 
dos 26 Estados e Distrito Federal, também considerou as variações do PIB, da 
Taxa de Inflação, da Taxa de Juros e do Câmbio, de 2008 a 2015. Os resultados 
evidenciaram que os desvios entre a meta de inflação e o efetivamente ocorrido 
mostraram forte correlação com os desvios da meta de resultado fiscal, refor-
çando a importância deste indicador no cumprimento dos objetivos de política 
fiscal estabelecidos. Também, as variáveis PIB e as Receitas Intergovernamentais 
apresentaram significância estatísticas na variação do ROB, ratificando o peso 
desses indicadores no cumprimento da meta fiscal estabelecida. Tais resultados 
sugerem a necessidade, por um lado, de se rever o atual modelo de estatísticas 
fiscais adotado pelo Brasil, não somente em termos metodológicos, mas também 
em relação aos critérios contábeis que estão distorcendo a apuração do resultado 
fiscal, e, por outro, o aperfeiçoamento dos modelos utilizados para previsão e 
controle das variáveis macroeconômicas, de forma que imprima maior eficácia e 
transparência aos objetivos fiscais estabelecidos no Brasil. 

Palavras-chaves:  Contabilidade pública. Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Estatísticas fiscais.
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1 Introdução

O resultado fiscal consolidado do governo brasileiro a partir de 2008, após 
a crise dos subprimes, tem apresentado variações significativas, tanto em relação 
ao previsto quanto em relação ao realizado em períodos anteriores, com viés 
acentuado de baixa, o que pode impactar de forma negativa no desempenho da 
economia nacional (GUERRA JUNIOR, 2014).

Este comportamento pode estar refletindo o crescimento real das despesas 
públicas que passaram, como proporção do PIB, de menos de 14% em 1991, para 
mais de 22% em 2008, enquanto a carga tributária, no mesmo período, evoluiu 
de 24% para 36% (GIAMBIAGI, 2008). Esses fatos, conjugados com a atual 
conjuntura de recessão econômica, têm suscitado questionamentos no sentido de 
se flexibilizar o atingimento das metas fiscais estabelecidas. 

No Brasil, embora os três níveis de governo (União, Estados e Municípios) 
estejam obrigados a manter o equilíbrio entre receitas e despesas desde a Lei 
Federal nº 4.320/1964, o conceito de resultado fiscal somente foi consolidado com 
a ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI) no início dos anos de 1980, 
fruto da crise de crédito então existente no mundo (GIAMBIAGI; ALÉM, 2001). 
Posteriormente, a Lei Federal nº 135/1996, atendendo ao disposto no art. 165 
da Constituição Federal Brasileira de 1988, estabeleceu no seu Capítulo II – Das 
Diretrizes Orçamentárias, art. 20, a necessidade de cada ente público prever o seu 
déficit ou superávit anual (CRUZ et al., 1999; TÁVORA, 2001).

Mais recentemente, com o advento da Lei Complementar nº 101/2000, 
chamada usualmente de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o Brasil acompanhou 
a tendência mundial na busca por marcos regulatórios que pudessem aprimorar 
as técnicas de planejamento, controle interno, externo e social, bem como ampliar 
a transparência, a responsabilização e a penalização no meio da gestão pública, 
reforçando a importância da meta de resultado fiscal como um dos principais 
instrumentos de controle e avaliação das políticas públicas em todos os níveis de 
governo (CRUZ et al., 2011; NUNES; NUNES, 2011).

Nesse sentido, especificamente em relação ao equilíbrio entre receitas e despesas 
públicas, a LRF estabeleceu, art. 4º, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
deverá integrar o Anexo de Metas Fiscais, que conterá, entre outros, as metas de 
resultado primário e nominal para o exercício a que se referir e para os dois seguintes, 
e ainda o comparativo com os três exercícios anteriores, evidenciando a consistência e 
as premissas dos objetivos da política estabelecida (CRUZ et al., 2011).

Não obstante todos esses controles e essas exigências, o que se observa nos 
relatórios oficiais publicados (Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
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(RREO) e Resultado da Gestão Fiscal (RGF)), publicados pelos estados e consoli-
dados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), nas três esferas de governo, é a 
dificuldade dos gestores públicos em cumprir as metas fiscais estabelecidas. 

Esse fato, por um lado, acaba por impactar na política fiscal e monetária 
desses entes, comprometendo o nível de endividamento, de investimentos e 
a manutenção de políticas públicas adequadas ao atendimento das demandas 
sociais. 

Por outro lado, também se observa, por parte desses gestores, um esforço 
da chamada “contabilidade criativa”, em que por meio de mudanças de regras 
e critérios tentam induzir a interpretações errôneas de indicadores contábeis e 
fiscais, dificultando a percepção correta da sociedade sobre a real situação das 
finanças públicas de cada ente avaliado. Tais fatos acabam por ampliar a assimetria 
informacional entre o principal (cidadão) e o agente (gestor público), o que obriga 
maior atenção por parte dos Tribunais de Contas e do controle social exercido 
pela sociedade como um todo (MENDES, 2014).

Também, há de se considerar que a atual metodologia empregada pela STN 
e pelo Banco Central do Brasil (Bacen), para apuração do resultado fiscal, por 
basear-se no Government Finance Statistics Manual ‒ 1986 (GFSM), lançado pelo 
International Monetary Fund (FMI), encontra-se desatualizada em relação às 
versões publicadas em 2001 e 2014. Esta última, GFSM ‒ 2014, está em conver-
gência com a definição de padrões internacionais de informações estatísticas para 
produção de demonstrativos de finanças públicas dos países membros, e atende 
aos novos padrões contábeis ditados pelas International Public Sector Accounting 
Standards (IPSAS), as quais são editadas pela Federação Internacional de Conta-
dores (International Federation of Acountants – IFAC).

Fato é que, conjugado com os itens assinalados, a atual conjuntura recessiva, 
tanto nacional como internacional, têm corroborado, notadamente nos últimos 
anos, para uma forte discrepância entre a meta preestabelecida e o resultado fiscal 
efetivamente realizado, forçando ou induzindo os gestores a uma tentativa de 
“flexibilização” dessas metas.

Esses desvios, que podem comprometer a realização de ações e programas 
essenciais de governos, merecem ser investigados para que, de forma direta, se 
avalie a metodologia empregada e o processo de elaboração e apuração desses 
indicadores e seus componentes, procurando contribuir com a melhoria de sua 
qualidade, sua assertividade, seu entendimento e sua transparência, e, de forma 
indireta, para que sirva de subsídio quanto à real necessidade de flexibilização no 
seu atingimento. 

Portanto, diante deste contexto, de importância da meta de resultado fiscal 
para o desenvolvimento sustentável do país, este estudo tem como objetivo geral, 
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com foco especificamente nos entes públicos estaduais brasileiros, verificar se a 
metodologia atual, definida no Manual dos Demonstrativos Fiscais (MDF) ‒ 6ª 
Edição, da STN e LRF, para elaboração da meta e apuração do resultado fiscal, 
informa adequadamente a situação fiscal dos estados brasileiros.

Como objetivos específicos, pretende-se: i) Adaptar a metodologia do 
GFSM ‒ 2014 aos demonstrativos de apuração dos resultados fiscais dos estados 
brasileiros, a partir das informações obtidas por meio dos relatórios de Resultado 
Primário e Nominal, que são publicados como anexos do RREO, consolidados 
pela STN, apurando a meta e o resultado fiscal adaptado, ajudando a promover sua 
interpretação sob este novo enfoque metodológico; e ii) Identificar a correlação 
entre as variações entre o previsto e o realizado, das variáveis que compõem a 
meta fiscal adaptada, as receitas, as despesas orçamentárias e as variáveis macroe-
conômicas, com a variação do resultado fiscal realizado. 

Esta pesquisa contribui para a literatura na medida em que foca a questão 
fiscal sob a ótica da composição e da metodologia de elaboração da meta e de 
apuração do resultado fiscal, assim como a variação, entre o previsto e o realizado, 
dos componentes utilizados na sua composição em nível estadual.

Espera-se que esse trabalho possa despertar maior interesse dos pesquisa-
dores na busca por aperfeiçoamentos no atual modelo de apuração do resultado 
fiscal, notadamente em acordo com as especificidades dos entes subnacionais, 
de forma que amplie a confiabilidade e a precisão aos números envolvidos no 
processo. Também, procura conscientizar os formuladores de políticas públicas, 
quanto à importância de se reduzir a margem de erro das suas estimativas, transmi-
tindo maior credibilidade e estabilidade para os mercados, evitando ou mitigando 
ações que promovam necessidade de “flexibilizações” no atingimento das metas 
estabelecidas.

 O estudo está dividido, além desta parte introdutória, em mais cinco partes: 
seção 2 ‒ Revisão da Literatura, em que se busca o entendimento do conceito 
de resultado fiscal no país e as experiências internacionais relacionadas com a 
evolução do planejamento e do controle das metas fiscais; os problemas identi-
ficados na atual metodologia adotada no Brasil e a definição do modelo de 
resultado fiscal adaptado com base no GSFM – 2014; seção 3 – Metodologia, que 
trata da obtenção dos dados e das técnicas utilizadas para tratamento e análise dos 
dados; seção 4 – Análise e discussão dos dados, que procura avaliar a evolução e 
comportamento do resultado fiscal pela LRF e Adaptado de acordo com GFSM ‒ 
2014, com os seus componentes; e seção 5 – Considerações finais, que compila as 
conclusões, as observações e as recomendações relacionadas com o tema tratado.
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2 Revisão da literatura

2.1 Resultado fiscal

As experiências da Comunidade Econômica Europeia (1992), do Budget Enfor-
cement Act dos Estados Unidos (1990) e do Fiscal Responsibility Act (FRA), da Nova 
Zelândia (1994), são os principais exemplos dos esforços mundiais no combate aos 
crescentes níveis de endividamento e déficits fiscais (NUNES; NUNES, 2011).

Segundo esses autores, estudos de Alesina e Perotti (1995), corroborando 
com as iniciativas implementadas, identificaram três tipos de regras orçamen-
tárias que também interferem na qualidade do controle fiscal: i) as numéricas, ii) 
as de procedimento e iii) as de transparência. 

Nas restrições numéricas, segundo os autores, incluem-se, por exemplo, a 
Lei Gramm-Rudman-Hollings, que se refere às regras de orçamento equilibrado 
dos estados dos EUA e os critérios definidos no tratado de Maastricht da União 
Monetária Europeia (UME).

Para os autores, as regras numéricas, nas quais podem ser inseridas as metas 
de resultado primário e nominal, quando são respeitadas, podem eliminar o 
endividamento estratégico, limitar transferências entre gerações e o ciclo eleitoral 
e podem resolver o problema dos recursos comuns.

Contudo, ressaltam, o grande problema passa a ser garantir que as regras 
sejam de fato cumpridas, na medida em que podem gerar incentivos que fomentem 
a chamada “contabilidade criativa”, que ocorre quando o gestor altera algum proce-
dimento que acaba por enviesar a interpretação do dado alterado, ou, por outro 
lado, podem se tornar muito inflexíveis. Argumentam que isso é particularmente 
relevante em uma região volátil como a América Latina, o que pode ser ratificado 
pelos últimos acontecimentos relacionados com as chamadas “pedaladas fiscais1” 
imputadas ao governo de Dilma Rousseff no Brasil, que postergou pagamentos, de 
um ano para outro, objetivando o cumprimento das metas fiscais (MENDES, 2014). 

Para Alesina e Perotti (1995), as regras de procedimento e de transparência, 
por permitirem maior discricionariedade, são mais lentas que as regras numéricas 
para produzir os resultados esperados. Todavia, mesmo sem resolver o problema 
do ciclo eleitoral, o problema de endividamento estratégico, e a ênfase que os 
políticos dão ao curto prazo, as regras de procedimentos e de transparência têm a 
capacidade de responder satisfatoriamente aos ciclos econômicos.

1  Segundo Silva e Cândido Júnior (2010), no jargão das pessoas que lidam com orçamento público, o uso do float 
significa “pedalar” despesas. Nesse sentido, o termo “pedalar” é utilizado como sinônimo de postergar.
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Neste contexto dos desvios observados entre os objetivos fiscais estabele-
cidos por força da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e os resultados obtidos 
e da assimetria informacional entre os governos e o cidadão comum, que não 
conseguem interpretar os números e os relatórios oficiais da gestão pública, em 
razão de sua complexidade técnica e sua especificidade, pode-se aferir, empirica-
mente, com base na literatura existente sobre o tema, que os três tipos de regras; i) 
as numéricas; ii) as de procedimentos e iii) as de transparências, estão fortemente 
inseridas no contexto institucional da gestão pública nacional. 

2.1.1 Regramento fiscal nos Estados Unidos ‒ USA

O surgimento de grandes déficits, a partir da década de 1970, com as mudanças 
nos procedimentos legislativos em 1974 e o crescimento da escola do supply side 
economics com a política de Reagan, foi determinante para se estabelecer limites e 
controles mais rígidos na política fiscal americana (NUNES; NUNES, 2011).

A Meta de Resultado Fiscal estabelecida na LRF brasileira aproxima-se com 
o descrito pelo autor, em relação à Congressional Budget Act (CBA) de 1974, que 
procurou limitar o déficit público criando uma norma que estabelecia a aprovação 
conjunta do montante do déficit, do gasto total e das prioridades orçamentárias, 
impedindo que o déficit fosse obtido de forma residual. 

Nesse período, ainda segundo os autores, a política de Reagan, acatando os 
ensinamentos dos economistas da supply side economics, foi menos intervencio-
nista quanto à cobrança de tributos, mas ao mesmo tempo reduziu subsídios e 
conteve gastos, favorecendo a elevação dos níveis de poupança, de investimentos 
e de crescimento econômico.

A Lei Gramm-Rudman-Hollings, de 1985, constitui exemplo da adoção de 
regra numérica, prevendo a redução gradativa dos déficits do governo federal 
americano até que fossem eliminados. Apresentou algum resultado, mas os 
objetivos não foram alcançados, pois parte dos déficits foram cobertos com a 
venda de ativos e utilização de “contabilidade criativa” (NUNES; NUNES, 2011).

Em 1990, segundo os autores, os Estados Unidos adotaram o Budget Enfor-
cement Act (BEA), legislação que contemplava apenas o governo federal, tendo 
em vista que cada unidade da federação possui regras próprias, em geral mais 
duras, e que os desajustes fiscais sérios eram quase que exclusivamente verificados 
no governo federal. O sucesso na implementação desta Lei reverteu o desempenho 
fiscal negativo americano, que passou a gerar superávit nominal. 

Esse superávit, como relatam os autores, foi utilizado pelo Congresso americano 
para reduzir a carga tributária, em vez de constituir reserva para capitalização da 
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previdência que, pelas previsões atuariais, deveria tornar-se deficitária em 20 anos. 
A decisão mostrou-se exitosa na medida em que a redução de impostos incentivou 
investimentos e propiciou taxas de crescimento econômico elevadas nos períodos 
seguintes, com baixa inflação. Porém, alertam que estas medidas não produziram os 
mesmos resultados em outros momentos da economia americana e nem tampouco 
em outros países.

As regras contidas na BEA, segundo os autores, preveem dois importantes 
mecanismos que, de certa forma, foram adotados pela LRF brasileira com o objetivo 
de corrigir desvios em relação às metas de resultado fiscal: o sequestration e o pay 
as you go. No primeiro, o Congresso fixa, ex ante, as metas de resultado fiscal no 
processo orçamentário, suportado por um mecanismo de corte automático das 
dotações orçamentárias e financeiras, inclusive de despesas de pessoal. No Brasil, 
o art. 9º da LRF contempla ajuste semelhante com regras de prazos e percentuais 
para reenquadramento dos objetivos que não estão sendo cumpridos. O pay as 
you go, no segundo, prevê um mecanismo de compensação para despesas cujos 
efeitos transcendam um período, no caso brasileiro também tratado na LRF, art. 
17, como despesas obrigatórias de caráter continuado. Tanto a BEA quanto a LRF 
prescrevem a necessidade de indicação da sua fonte de financiamento, seja pelo 
aumento permanente de receitas seja pela redução permanente de despesas.

Esse marco regulatório americano, assim como a LRF, ressalta a importância 
de se estabelecer metas fiscais realistas com seus mecanismos de controle e ajustes, 
para que se atinja os objetivos estabelecidos e se reduza a diferença entre o previsto 
e o realizado, foco de avaliação desta pesquisa. 

2.1.2 Regramento fiscal na União Europeia (UE)

O Tratado de Maastricht de 1992, firmado entre os países membros da 
União Europeia (UE), pactuou metas e punições em protocolos, não apenas fiscais 
(déficit orçamentário e dívida pública), mas macroeconômicas (taxa de inflação, 
taxa de juros e taxa de câmbio) (NUNES; NUNES, 2011). 

O grande desafio foi conciliar a consistência macroeconômica dessas políticas 
com a soberania nacional de cada país. Também, ressaltam que este modelo serviu 
para respaldar a LRF nacional, que é aplicável a todos os entes nacionais, pois 
se aquela servia para países independentes, esta haveria de servir para os entes 
subnacionais da federação brasileira, respeitando os princípios constitucionais de 
partição de poderes entre União, Estados e Municípios (NUNES; NUNES, 2011). 

Outra preocupação, relatam os autores, foi permitir a flexibilização das 
metas, evitando excessiva rigidez que prejudicasse o cumprimento dos objetivos 
e a perda da credibilidade do processo, admitindo-se desvios desde que mantida 
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a tendência dos ajustes necessários. Porém, são previstas multas e punições para 
os desajustados, cujo produto é rateado para os ajustados. No Brasil, a LRF no art. 
65 também prevê certa flexibilização como no caso de crescimento econômico 
negativo ou inferior a 1%, calamidade pública, estado de sítio ou mudança 
drástica na política monetária, bem como vários tipos de restrições, enquanto o 
ente permanecer fora dos limites estabelecidos.

Essa experiência da União Europeia (UE), assim como a experiência 
americana, reflete a preocupação em estabelecerem-se metas fiscais atingíveis 
e controlar os seus desvios, o que justifica o foco deste estudo no sentido de 
contribuir para o aprimoramento dos mecanismos de planejamento e o controle 
dos entes subnacionais. 

2.1.3 Regramento fiscal na Nova Zelândia

Nunes e Nunes (2011) relatam que na FRA, Lei de Responsabilidade Fiscal 
da Nova Zelândia, de 1994, prevalece a transparência ao invés de regras rígidas. 
O governo tem liberdade de orçar e gastar, desde que permita o amplo acompa-
nhamento de todas as etapas do gasto e promova ampla divulgação e prestação de 
contas para a sociedade e Parlamento.

Segundo os autores, a LRF da Nova Zelândia está calcada em princípios 
basilares da boa administração pública, que também estão contemplados em 
leis brasileiras como a Lei Federal nº 4.320/1964, que estatui normas de finanças 
públicas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LC nº 101/200, a Constituição Federal 
de 1988, entre outras.

Um dos principais princípios refere-se à busca do equilíbrio entre receitas 
e despesas, de forma que evite déficits futuros a serem financiados com aumento 
de impostos, inflação, dívidas ou venda de ativos. Os demais tratam da política 
tributária previsível e estável, níveis prudentes de endividamento e margem de 
segurança contra eventos imprevisíveis.

Reportam os autores que a LRF brasileira atende aos princípios de trans-
parência e equilíbrio, notadamente em relação à necessidade de publicação de 
relatórios padronizados como o RREO e o RGF, bem como a disponibilização real 
time na rede de internet de todas as informações sobre a arrecadação de receitas e 
a contratação, assim como a execução das despesas orçamentárias, estão com base 
na Lei Complementar nº 131/2009, conhecida como Lei de Acesso à Informação.

No que se refere à prestação de contas e à fiscalização da gestão fiscal, a LRF 
brasileira, nas Seções V e VI, determina ao poder executivo prestar contas em 
audiência pública com parlamento, evento aberto ao público em geral, de quatro 
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em quatro meses. Nessa ocasião, as contas, que receberam parecer prévio dos 
Tribunais de Contas, órgão auxiliar de fiscalização externa do Poder Legislativo, 
são submetidas à comissão de parlamentares responsáveis pelo seu acompa-
nhamento, em que o representante do poder executivo explica as variações que 
eventualmente estão impactando no cumprimento das metas fiscais estabelecidas.

Richardson apud Pereira et al. (2006) destaca cinco princípios de adminis-
tração de responsabilidade fiscal, sob as quais a política fiscal da Nova Zelândia 
deve ser desenvolvida e julgada: 

i) reduzir o débito total do Estado em níveis prudentes, com a obtenção de 
resultado operacional positivo; 

ii) manter estes resultados, de forma que a média de um determinado perí-
odo razoável de tempo apresente receitas maiores que despesas, absor-
vendo eventuais desvios cíclicos que podem ocorrer; 

iii) alcançar e manter níveis de valor líquido do Estado, prevendo eventos 
futuros como pensão e aposentadorias por conta do envelhecimento da 
população; 

iv) administrar prudentemente os riscos fiscais inerente as atividades de 
Estado; e

v) prosseguir com políticas consistentes com um grau razoável de previsi-
bilidade de alíquota de impostos.

Esses princípios reforçam a necessidade de se construir um bom sistema de 
informações contábeis, financeiras e econômicas que possam subsidiar a avaliação 
e o estabelecimento de objetivos consistentes, o que é desafio permanente para o 
gestor público em qualquer parte do mundo. 

2.1.4 Regramento fiscal no Brasil

Conforme ensinamentos de Carvalho Jr. e Feijó (2015), as estatísticas fiscais 
têm como objetivos, entre outros:

i) avaliar o impacto sobre a demanda agregada e, consequentemente, so-
bre os níveis inflacionários;

ii) acompanhar a sustentabilidade da dívida (solvência do setor público);

iii) mensurar o tamanho do setor público;

iv) dar publicidade às ações do governo; e

v) avaliar a efetividade dos gastos públicos.
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Nesse sentido, o Bacen define três indicadores que ajudam a medir a 
evolução das finanças de um país ao longo do tempo e que são utilizados pelo 
Brasil: i) resultado primário; ii) resultado nominal, e iii) resultado operacional, 
cujos conceitos são:

O resultado nominal é o conceito fiscal mais amplo e representa a diferença entre o 
fluxo agregado de receitas totais (inclusive de aplicações financeiras) e de despesas 
totais (inclusive despesas com juros), num determinado período. Essa diferença 
corresponde à necessidade de financiamento do setor público (NFSP). 

O resultado operacional corresponde ao resultado nominal excluída a parcela 
referente à atualização monetária da dívida líquida. O conceito de resultado opera-
cional é relevante em países de inflação alta (como o Brasil antes do Plano Real), 
uma vez que exclui o impacto da inflação sobre a necessidade de financiamento do 
setor público. A função da atualização monetária é simplesmente repor a parcela do 
estoque da dívida corroída pela variação dos preços. Em países com baixa inflação, 
onde o fator correção monetária é pouco expressivo, o conceito de resultado opera-
cional perde relevância e tende a ser próximo do resultado nominal.

O resultado primário corresponde ao resultado nominal excluída a parcela 
referente aos juros nominais (juros reais mais a atualização monetária) incidentes 
sobre a dívida líquida. O resultado primário, uma vez que não considera a 
apropriação de juros sobre a dívida existente, evidencia o esforço fiscal do setor 
público livre da “carga” dos déficits incorridos no passado, já que as despesas 
líquidas com juros (também chamada carga de juros) dependem do estoque total 
da dívida pública e das taxas de juros que incidem sobre esse estoque. Se o setor 
público gasta menos do que arrecada, desconsiderando a apropriação de juros 
sobre a dívida existente, há superávit primário (Figura 1).

Res. Nominal = Variação da dívida fiscal líquida

Res. Operacional = Res. Nominal – Atualização Monetária

Res. Primário = Res. Nominal – Juros nominais = Res. Operacional – Juros Reais

Juros nominais = Juros Reais + Atualização Monetária

Fonte: BCB, disponível em: <http://www4.bcb.gov.br/pec/gci/port/focus/faq%204-indicadores%20fiscais.pdf>.

Figura 1 – resultado nominal, oPeracional, Primário e juros nominais

Segundo Albuquerque et al. (2008), no Brasil, a STN é o órgão responsável 
pela apuração do resultado primário no conceito “acima da linha”, enquanto o 
Bacen apura os dados consolidados do setor público no conceito “abaixo da linha”, 
este com o objetivo de acompanhar a evolução da dívida líquida e as necessidades 
de financiamento do setor público.2

2  A partir de maio de 2009, as estatísticas de dívida líquida e as necessidades de financiamento do setor público passaram a 
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No conceito “acima da linha”, apurara-se a diferença entre o fluxo de receitas e 
despesas do setor público, excluindo receitas e despesas financeiras, para apuração 
do resultado primário, permitindo melhor acompanhamento do resultado fiscal 
e da execução orçamentária. No conceito “abaixo da linha”, apura-se o resultado 
nominal, o que equivale à variação total da dívida fiscal líquida no período, com o 
acréscimo das receitas e despesas financeiras ao resultado primário.

Para apuração desses indicadores, segundo Carvalho Jr. e Feijó (2015), 
foram identificadas três metodologias de apuração do resultado fiscal (primário), 
vigentes no Brasil: i) a estabelecida na Lei nº 9.496/1997; ii) a utilizada pelo Bacen; 
e iii) a estabelecida nos manuais da STN. Todas apresentam importantes pontos 
divergentes entre si, e não estão integralmente aderentes à lógica de controle do 
endividamento previsto pela LRF e pelas Resoluções do Senado Federal.

A metodologia utilizada pelo Bacen tem como referencial o GFSM‒1986, 
publicado pelo FMI, porém, em razão de não haver qualquer compromisso formal 
entre o Brasil e este organismo internacional, nem todos os aspectos trazidos nestes 
manuais foram implantados ou empregados (CARVALHO JR.; FEIJÓ, 2015).

Inclusive, citam que alguns conceitos criados pelo Bacen foram incorpo-
rados pelo FMI na versão GFSM ‒ 2001, tais como: 

i) utilização do regime contábil misto, considerando que o GFSM ‒1986 
utilizava somente o conceito de caixa; 

ii) ajuste patrimonial; 

iii) valoração da dívida em títulos pelo critério de curva do papel; 

iv) ajuste metodológico relativo à variação da dívida externa; e 

v) inclusão do Banco Central na apuração dos resultados. 

Relatam que as estatísticas fiscais publicadas pelo Departamento Econômico 
do Bacen são consideradas, desde o final dos anos de 1990, o resultado fiscal 
“oficial” do setor público consolidado, apurado pelo critério “abaixo da linha”. Esse 
fato decorre da falta de atendimento ao art. 30 da LRF, no que se refere à neces-
sidade de definição de metodologia de cálculo do resultado nominal e primário e 
limites da dívida consolidada líquida da União, por parte do Senado Federal.

 Na apuração do resultado nominal pelo Bacen, quando a diferença da Dívida 
Líquida do Setor Público (DLSP) do exercício, em relação ao período anterior, for 
positiva, representa déficit, que é decorrente do aumento do endividamento. No 
entanto, quando ocorre uma variação negativa, ocorre um superávit, pois o ente 
reduziu o seu nível de endividamento.

excluir de sua abrangência as empresas do Grupo Petrobras, de forma compatível com o Decreto nº 6.867, de 29.5.2009, 
que trata da programação financeira e das metas fiscais no âmbito do governo federal (BC, 2016).
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Neste conceito é importante destacar os seguintes critérios considerados na 
apuração:

▪	 Abrangência – setor público não financeiro (administração direta e in-
direta do governo federal, estadual e municipal, exceto empresas esta-
tais da indireta, sistema público de previdência social, empresas estatais 
não financeiras e parte nacional da Itaipu Binacional).

▪	 DLSP	–	Dívida	Líquida	do	Setor	Público – é definida como o balance-
amento entre as dívidas e os créditos do setor público. Dívidas incluem 
as obrigações com setor privado financeiro e não financeiro e ao resto do 
mundo. Créditos equivalem aos haveres financeiros com setor privado 
financeiro e não financeiro e o resto do mundo.

▪	 NFSP	–	Necessidade	de	Financiamento	do	Setor	Público – equivale 
ao resultado nominal, que é igual variação do saldo da DLSP.

▪	 Fluxos	que	não	representam	a	política	fiscal – são ajustes metodo-
lógicos que excluem: i) privatizações; ii) reconhecimentos de algumas 
obrigações e haveres financeiros; iii) efeito da variação da taxa de câm-
bio sobre a Dívida Externa Líquida; iv) efeito da variação da taxa de 
câmbio sobre a Dívida Mobiliária Interna indexada ao câmbio; e v) ou-
tros ajustes externos e internos.

Estes critérios foram obtidos, segundo os autores, dos documentos 
Metadados da DLSP e NFSP, disponíveis no sítio eletrônico do Bacen.

Consideram ainda que o método a ser utilizado para apuração do 
resultado fiscal deve refletir o objetivo de controle da dívida bruta ou líquida. 
No primeiro caso, dívida bruta, que é o utilizado pela Lei nº 9496/97, em relação 
ao controle de endividamento dos estados, firmado sob a égide do Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados (PAF), entre a União e os 
entes federados, deve-se considerar todo o fluxo de recursos necessários para 
pagamento do principal e encargos. Enquanto no segundo caso, dívida líquida, 
que é o conceito utilizado pela LRF, Resolução nº 040/2001 do Senado Federal 
e Bacen, o resultado fiscal deverá refletir a variação do endividamento líquido, 
sem a preocupação de avaliar a capacidade do ente em gerar recursos finan-
ceiros para pagamento da sua dívida. 

O resultado apurado pela STN, acima da linha, quando acrescenta juros e 
encargos da dívida ao resultado primário, equivale ao resultado nominal.

O resultado primário, por sua vez, pelo critério definido pela STN e LRF, 
representa a diferença entre as Receitas Não Financeiras (RNF) e Despesas Não 
Financeiras (DNF), em que: 
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RNF é igual a,

Receitas Arrecadadas no Exercício. 

• (-) Receitas de Operações de Crédito. 

• (-) Receitas de Alienação de Bens. 

• (-) Receitas de Aplicações Financeiras 

DNF é igual a

• Total das Despesas. 

• (-) Despesas de Juros e Amortização da Dívida. 

• (-) Despesas de Concessão de Empréstimos com Retorno Garantido. 

Um aspecto relevante que deve ser observado na aplicação dessas metodo-
logias é o critério contábil de apropriação de receitas e despesas que, em relação 
ao governo central e consolidado, apurado abaixo da linha pelo Bacen, são pelo 
regime de caixa, exceto para os juros que são por competência (pro rata). Enquanto 
nos estados e municípios, o regime prevalente é o misto, com caixa para receitas e 
de competência para as despesas. 

Esse fato significa que a STN e o Bacen calculam o resultado fiscal do governo 
central (abaixo da linha), considerando as despesas efetivamente pagas, enquanto 
nas demais esferas de governo é utilizada a despesa orçamentária liquidada até o 
penúltimo bimestre do ano e despesa empenhada no último bimestre, conforme 
instruções contidas no MDF – 6ª Edição da STN.

Segundo os autores, o método de cálculo do resultado fiscal utilizado pelos 
manuais da STN não se mostra compatível com a lógica de controle do endivida-
mento líquido, na medida em que a despesa orçamentária liquidada não provoca 
qualquer alteração na composição da Dívida Consolidada Líquida. Nesse sentido 
reconhecem haver espaço para melhoria da apuração e divulgação das infor-
mações fiscais do setor público.

2.1.4.1 Resultado fiscal do governo central 

O Tesouro Nacional consolida e publica as estatísticas do governo central por 
meio do relatório intitulado Resultado do Tesouro Nacional, publicado mensal-
mente desde 1995, em que apresenta o resultado primário do governo central 
composto pelo Tesouro Nacional, pela Previdência Social e pelo Banco Central.

A STN apura o resultado com base na metodologia conhecida como “acima 
da linha”, que engloba o fluxo de receitas e despesas primárias.
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O resultado primário para fins de verificação do cumprimento da meta 
estabelecida na LDO da União, governo federal, é o apurado por meio da metodo-
logia conhecida como “abaixo da linha”, sob atribuição do Bacen. Todavia, a 
análise dos desvios é feita a partir das receitas e despesas utilizadas pelo critério 
“acima da linha”.

Segundo texto explicativo da metodologia utilizada pela da STN,3 a estatística 
“abaixo da linha” permite analisar de que forma o governo financiou seu déficit, 
enquanto o resultado fiscal “acima da linha” permite avaliar as causas dos desequi-
líbrios, além de outros aspectos qualitativos da política fiscal. O resultado fiscal 
obtido pelas duas metodologias é comparável e, dessa forma, ambas as estatísticas 
são importantes para a boa condução da política fiscal, devendo ser utilizadas de 
forma complementar. 

A Tabela 1 mostra as diferenças entre a meta e o realizado do Resultado 
Primário e Nominal do governo central, de 2008 a 2015, com destaque para as 
variações negativas ocorridas em 2009 e de 2012 em diante. A grande variação 
de 2009 pode estar refletindo a crise provocada pelos subprimes, possivelmente 
não capturada pelos gestores quando da elaboração da LDO de 2009; enquanto 
a partir de 2012 as variações podem ser reflexo da crise interna e externa que, 
apesar de se intensificarem, parece que não foram devidamente contempladas no 
planejamento de cada ano.

Esses dados reforçam o objetivo desta pesquisa no sentido de se procurar 
identificar em que níveis as variações entre previsto e realizado, de receitas e despesas, 
impactam na geração do resultado fiscal, o que se pretende no nível estadual. 

tabela 1 – resultado Fiscal do governo central 
R$ milhões

Ano
Resultado Primário Resultado Nominal

Meta Realizado Δ Realizado Δ

2008 60.829,2 71.438,4 0,174 -30.760,0 -24.890,8 -0,191

2009 68.498,0 39.436,4 -0,424 -8.627,0 -107.363,2 11,445

2010 72.610,5 78.772,9 0,085 -9.728,0 -45.785,5 3,707

2011 81.760,0 93.524,6 0,144 -10.196,0 -87.517,6 7,584

2012 96.973,0 88.528,9 -0,087 -38.973,0 -61.181,7 0,570

3  Disponível em: <https://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/resultado-do-tesouro-nacional?redirect=https%3A%2F%2Fwww.
tesouro.fazenda.gov.br%2Fhome%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mo-
de%3Dview%26_3_keywords%3Dresultado%2Bprimario%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_
redirect%3D%252F%26_3_y%3D0%26_3_x%3D0>. Acesso em: 1º maio 2016.
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Ano
Resultado Primário Resultado Nominal

Meta Realizado Δ Realizado Δ

2013 108.090,0 90.593,7 -0,162 -31.424,0 -110.555,0 2,518

2014 116.072,0 -3.824,5 -1,033 -25.682,0 -271.541,9 9,573

2015 55.279,0 -75.609,4 -2,368 -167.792,0 -443.206,3 1,641

Fonte: Meta de Resultado Primario e Nominal fixadas na LDO da União para cada ano Resultado Primário e Nominal Re-
alizados obtidos na base de dados da STN, disponível em :http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/series_temporais/principal.
aspx?subtema=4#ancora_consulta.
Nota 1: Δ = (Realizado - Meta) / Meta.
Nota 2:  O resultado primário realizado em 2015 ainda é provisório, obtido com base na série histórica da STN até 

nov/2015, repetindo nov/15 para dez/2015.
Nota 3: Resultado do Governo Central engloba Resultado do Tesouro, INSS e BC, a preços correntes. 
Nota 4: O resultado do Governo Federal definido na LDO é igual ao resultado do Governo Central + Estatais 
Nota 5: Elaborado pelo autor.

2.1.4.2 Resultado fiscal nos estados – conceito LRF

Os resultados primário e nominal consolidados dos Estados, observados na 
Tabela 2, foram obtidos a partir da base de dados do portal Compara Brasil, de 
acordo com os critérios estabelecidos no MDF – 6ª Edição da STN, e aqueles 
definidos na LRF. O resultado primário exclui receitas e despesas financeiras, bem 
como receitas de operações de crédito e de vendas de ativos, enquanto no resultado 
nominal consideram-se despesas e receitas financeiras, inclusive as despesas com 
amortização de empréstimos. 

Esses dados, não necessariamente representam exatamente o resultado 
primário e nominal apurado em cada ente subnacional, publicados, respectiva-
mente, por meio dos Anexo 6 e 5 do RREO, em que podem ocorrer ajustes que são 
acordados com os seus respectivos Tribunais de Contas Estaduais. Trata-se de uma 
proxy desses indicadores, que são obtidos com base nas receitas e despesas oriundas 
do RREO de cada um, disponibilizados no portal Compara Brasil, em que se consi-
derou a despesa empenhada, conforme determina o MDF 6ª Edição da STN. 

Também, há de se registrar que os dados dessa base não consideram as 
receitas e despesas intraorçamentárias, que são utilizadas no cálculo de apuração 
do resultado fiscal pelo critério definido pela STN em seus manuais, o que, regis-
tre-se, não prejudica o resultado final tendo em vista que uma é contrapartida da 
outra, praticamente se anulando na apuração. 

O resultado primário, que representa a capacidade do ente em pagar juros e 
encargos da dívida, sem o efeito do estoque da dívida existente, apresentou desem-
penho melhor que o previsto, de 2008 a 2015. Todavia, há que se registrar que os 
déficits observados em 2009 e de 2012 em diante, com viés de piora, podem ser 
reflexo da conjuntura recessiva com descontrole fiscal (ver Tabela 2).

http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/series_temporais/principal.aspx?subtema=4&amp;ancora_consulta
http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/series_temporais/principal.aspx?subtema=4&amp;ancora_consulta
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Em relação ao resultado nominal, que considera o efeito das receitas e 
despesas financeiras, o que representa a variação da dívida líquida, nota-se que, 
exceto por 2014, o resultado foi sempre deficitário e acima do previsto, eviden-
ciando a ampliação do endividamento dos entes subnacionais, de forma agregada, 
exigindo que se direcionem recursos adicionais para honrar pagamentos com a 
amortização e os encargos, o que compromete o fluxo financeiro futuro de cada 
um (ver Tabela 2). 

O que se observa é que mesmo considerando que a tendência é capturada 
no estabelecimento das metas, as diferenças entre os dados sugerem que, apesar 
do rigor da LRF e das demais legislações sobre finanças públicas, pode estar 
havendo “contabilidade criativa” ou outros problemas, até mesmo na metodo-
logia de cálculo dos indicadores de resultado fiscal, o que pode causar distorções 
e dificultar a leitura correta de tais informações.

tabela 2 – resultado Fiscal dos estados – lrF 

Ano
Resultado Primário Resultado Nominal

Meta Realizado Δ Meta Realizado Δ

2008 8.879,7 24.956,0 1,810 -6.991,2 14.090,1 -3,015

2009 3.663,7 5.537,8 0,512 -9.088,5 -6.414,5 -0,294

2010 -158,6 4.432,1 -28,950 -15.361,7 -5.941,8 -0,613

2011 4.927,9 17.283,4 2,507 -12.371,5 2.221,6 -1,180

2012 4.830,5 9.985,3 1,067 -14.254,5 -11.204,8 -0,214

2013 -12.753,8 -5.065,6 -0,603 -32.854,1 -30.428,6 -0,074

2014 -29.715,9 -27.247,6 -0,083 -48.454,5 -44.479,4 -0,082

2015 -23.123,1 -7.151,7 -0,691 -51.051,1 -37.702,3 -0,261

Fonte: Base de dados Compara Brasil, valores a preços correntes 
Nota 1: Δ = (Realizado - Meta) / Meta
Nota 2: Resultado Primário e Nominal pelo critério da LRF, com base nas informações do RREO 
Nota 3: Elaborado pelo autor.

Por essa razão, vários estudos sugerem ajustes na apuração do resultado 
fiscal, no âmbito do governo central e estadual, de forma que corrija distorções na 
atual metodologia de cálculo e, com isso, diminuir a assimetria informacional com 
o público em geral. Temas que serão abordados na próxima seção relacionados aos 
governos subnacionais que, apesar da necessidade de manter as mesmas diretrizes 
de gestão pública que o governo central, apresentam necessidades específicas 
diferenciadas para controle de seus déficits fiscais e endividamento.

Segundo Carvalho Jr. e Feijó (2015), a diferença de metodologia empregada 
pela LRF, pelo MDF/STN e pelo Bacen, quando aplicam os conceitos de resultado 
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fiscal abaixo e acima da linha, não permitem a sua comparação, pois cada qual 
atende a um determinado objetivo. Por isto mesmo faz-se necessário demonstrar, 
pelo menos no nível estadual, qual a dimensão dessas variações, tendo em vista 
que o que se busca neste trabalho é contribuir para um modelo de estatística fiscal 
que seja mais transparente, objetivo e condizente com a realidade fiscal dos entes 
subnacionais brasileiros (ver Tabela 3).

Nesse sentido, o que se observa na Tabela 3 é uma variação expressiva 
entre os dados apurados entre as metodologias acima e abaixo da linha, tanto 
no resultado primário quanto nominal, provocados pela diferença de critérios de 
apropriação de despesas e receitas, e que acabam por dificultar o entendimento da 
correta situação fiscal dos entes subnacionais.

tabela 3 – resultado Fiscal dos estados – lrF x bc/stn

Ano
Resultado Primário Resultado Nominal

LRF BC/STN Δ LRF BC/STN Δ

2008 24.956,0 -30.574,8 -2,225 14.090,1 35.209,1 1,499

2009 5.537,8 -21.002,2 -4,793 -6.414,5 -2.081,4 -0,676

2010 4.432,1 -20.635,0 -5,656 -5.941,8 47.750,8 -9,036

2011 17.283,4 -32.962,8 -2,907 2.221,6 19.967,3 7,988

2012 9.985,3 -21.510,7 -3,154 -11.204,8 42.354,1 -4,780

2013 -5.065,6 -16.337,0 2,225 -30.428,6 43.976,8 -2,445

2014 -27.247,6 7.790,5 -1,286 -44.479,4 64.695,4 -2,455

2015 -7.151,7 -21.847,5 2,055 -37.702,3 79.767,7 -3,116

Fonte: LRF com base nos dados obtidos na base de dados do Compara Brasil e BC/STN com base na séries histórica 
da STN disponível em: http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/series_temporais/principal.aspx?subtema=4#ancora_consulta 
Nota 1: Δ = (Realizado - Meta) / Meta.
Nota 2:  No conceito LRF, acima da linha, são utilizados o fluxo de receitas e despesas, estas pelo valor empenhado oriun-

das do RREO
Nota 3:  No conceito BC/STN, abaixo da linha, são utilizadas as informaçõs de endividamento e haveres finaneiros exis-

tentes no sistema financeiro privado e estatal nacionais.
Nota 4: Elaborado pelo autor.

O sinal contrário nas duas metodologias também dificulta a interpretação 
dos dados, porquanto no caso do resultado primário, acima da linha pela LRF, se 
for positivo é superávit, enquanto negativo é déficit, sendo o inverso para o caso 
da metodologia aplicada abaixo da linha pelo BC, em que negativo é superávit 
e positivo é déficit. Isso se explica porque a LRF considera o fluxo de receitas 
e despesas, portanto se positivo, receitas maiores que despesas, há superávit e 
déficit para o contrário. Enquanto para o BC, que mede a variação da DLSP, se for 

http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/series_temporais/principal.aspx?subtema=4&amp;ancora_consulta
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positivo representa aumento do endividamento líquido que equivale a déficit, e, 
se negativo, representará redução do endividamento líquido, portanto terá, neste 
caso, superávit.

A diferença de critérios de apropriação de receitas e despesas, conforme 
antes salientado, constitui-se noutro agravante, pois enquanto a LRF utiliza a 
receita de caixa e a despesa empenhada, o critério do BC/STN utiliza receita e 
despesa de caixa, que são aquelas que efetivamente alteram a posição de dívida e 
haveres financeiros pela ocorrência do débito ou crédito entre as contas de ativos 
e passivos das instituições financeiras.

Também, vale registrar, que os juros passivos (despesas) apontados nos 
demonstrativos da LRF são pelo montante empenhado, enquanto pelo BC são 
pelo regime de competência apropriados de forma pró-rata. Para os juros ativos 
(receitas), a LRF utiliza o regime de caixa, enquanto o BC utiliza o regime de 
competência, também apropriado de forma pró-rata.

2.2 Estudos recentes

Estudo de Silva e Junior (2010), que analisaram o efeito da diferença entre 
os Restos a Pagar4 Inscritos e os Restos a Pagar Pagos, conhecido como float, 
concluíram que apesar de os agentes econômicos serem influenciados pela divul-
gação do resultado primário e pelo nível da DLSP, eles não levam em consideração 
a consistência dos números divulgados, permitindo acreditar que o mercado é 
míope em relação à política fiscal brasileira. Sugerem, citando Toye (2006), como 
forma de prover maior consistência à regra de apuração do resultado fiscal, adotar, 
seguindo exemplo de países como Austrália, França, Nova Zelândia e Reino Unido, 
o regime de competência nas despesas, diminuindo a possível assimetria informa-
cional, bem como aumentando a transparência, a credibilidade do planejamento 
e da execução orçamentária. 

Enquanto Gobetti (2010) destaca o trade-off entre a perseguição de metas 
fiscais e o uso de “contabilidade criativa”, bem como a necessidade de avaliar o 
resultado fiscal que pode estar sendo atingido pela redução de investimentos e, 
entre outros motivos, também pela formação de Restos a Pagar não lastreados 
com disponibilidades financeiras e outras dívidas de caráter flutuante.

O autor, em seu trabalho sobre ajuste fiscal nos estados, cita as diferenças 
de critérios na apuração do resultado primário entre BC e STN, para justificar os 
ajustes que propõe entre eles, assim como considerar como despesas financeiras 

4  Segundo o MDF (STN, 2015), Restos a Pagar – RAP, podem ser Processados e Não Processados. No primeiro, a 
Despesa foi liquidada enquanto, no segundo caso, a Despesa Empenhada ainda não foi liquidada.
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valores utilizados para aquisição de títulos representativos de capital integra-
lizado, que não foram considerados pela STN, que alegou falta de informação 
para fazê-lo.

Também, considera que há variação não explicada entre os resultados 
primários calculados por meio dos dados dos estados e aquele apurado pelo Banco 
Central, sugerindo indícios de “contabilidade criativa” com gastos de pessoal. 
Relembra, o que é ratificado por Rogoff (1990) apud Costa (2007), a prática de 
reduzir os investimentos para se obter resultados fiscais no curto prazo, poster-
gando ajustes estruturais, ação que enfraquece as economias regionais.

Para agravar este quadro de divergências na elaboração de estatísticas fiscais, 
a crise de credito de alto risco, conhecida como subprimes, iniciada no mercado 
hipotecário americano em 2008, que se espalhou entre países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, transformando-se numa crise financeira global, (CARVALHO, 
2010), expôs ainda mais a necessidade de ajustamento desses dados.

No Brasil, segundo Carleial (2015), foram implementadas políticas anticí-
clicas, incentivo ao crédito e subsídios tributários, que ajudaram a transpô-la 
num primeiro momento, mas, em razão de sua continuidade, sem considerar a 
crise da Europa, acabaram agravando a crise fiscal do estado brasileiro. Esses fatos 
contribuem para potencializar a necessidade de ajustes e de aperfeiçoamento do 
instrumental utilizado para acompanhamento da situação fiscal dos entes nacionais. 

2.2.1 Problemas da atual metodologia de apuração do resultado fiscal nos estados

Giambiagi (2008) apontou que um dos grandes desafios da gestão pública 
nacional era repensar as estatísticas fiscais, construídas na década de 1980, para 
que se pudesse identificar as sistemáticas mais adequadas para a realidade do 
momento. O autor reconheceu avanços ao longo do tempo, mas considerou que 
estes ainda eram insuficientes para contemplar as mudanças que ocorreram nas 
contas públicas nacionais naqueles anos. 

Segundo Dalmonech et al. (2011), não há variáveis e métricas que concorram 
para melhoria da produtividade e aperfeiçoamento das práticas gerenciais do 
setor público. Isso dificulta a comparabilidade dos resultados entre os entes 
subnacionais que são heterogêneos, enquanto a Lei é Geral, recorrendo à Ingram, 
Raman e Wilson (1989), para lembrar que muito pouco da informação contábil do 
setor público é conhecido ou estudado.

Também, vale destacar os ensinamentos de Feijó et al. (2015), de que o setor 
público exige três contabilidades; i) a Patrimonial, que usa o regime de compe-
tência, e que abrange completamente a Financeira e uma parte da Orçamentária; 



Tema II – Contabilidade Pública – Walter Luiz da Costa

Finanças Públicas – XXI Prêmio Tesouro Nacional – 2016 353

ii) a Financeira, que é feita pela ótica de caixa, iii) e a Orçamentária, que abrange 
o sistema misto.

Por sua vez, Bezerra Filho (2014) ressalta que o atual Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público está dividido em quatro subsistemas, harmônicos e 
independentes, que permite o efetivo registro e controle dos eventos relacionados 
com cada tipo de contabilidade, o que possibilita ao gestor público atender as 
especificidades do setor, os quais são: i) subsistema orçamentário; ii) subsistema 
patrimonial; iii) subsistema de compensação (controle); e iv) subsistema de custos.

Não obstante as observações dos citados autores, são listadas algumas consi-
derações sobre a metodologia definida pelo MDF 6ª Edição (STN, 2015), para 
apuração do resultado fiscal dos estados, que podem estar interferindo numa 
melhor avaliação da situação fiscal de cada ente, e que suscitaria algum tipo de 
ajustamento para se estabelecer um modelo de resultado fiscal mais aderente às 
características dos entes subnacionais:

Investimentos – sempre lembrado pelos autores, que estudam finanças 
públicas, como a variável de ajuste para cumprimento das metas fiscais, portanto, 
altamente discricionária e com características próprias na contabilidade pública, 
deveria, seguindo as orientações do GFSM – 2014, (FMI, 2014), ser excluído da 
base inicial do resultado, permitindo com isto apurar-se a margem para realização 
de novos investimentos com recursos próprios ou de terceiros (empréstimos). 

Esse procedimento além de permitir que o resultado fiscal seja apurado ex 
ante, reduzindo a margem de manobra dos gestores para seu atingimento, elimi-
naria outra distorção que ocorre quando o gestor utiliza recursos de superávit 
de exercícios anteriores, o que provoca redução do resultado fiscal do exercício, 
penalizando, em tese, quem foi eficiente em obter os recursos necessários para 
realizar os investimentos planejados.

Também, com tal exclusão, seria evitado o duplo impacto negativo na 
apuração do resultado fiscal, quando estes são provenientes de operações de crédito, 
que ocorre uma vez quando a despesa orçamentária de investimentos é lançada 
pelo total no momento da sua realização, e outra pela apropriação da amorti-
zação do principal dos empréstimos, que ocorre ao longo do prazo contratado de 
cada operação de crédito pactuada com os agentes financeiros, pois tratam- se do 
mesmo recurso.

 Portanto, além de ser apartado da meta e apuração do resultado fiscal, 
como definido no GFSM-2014, os investimentos deveriam ser abertos em quatro 
subitens, para melhor entendimento e acompanhamento: i) com recursos de 
superávits de exercícios anteriores; ii) com recursos do próprio exercício; iii) com 
recursos de repasses e convênios; e iv) com recursos de operações de crédito. Esse 
critério daria mais transparência e efetividade no controle da meta e apuração do 
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resultado fiscal, na medida em que se poderia identificar quais recursos efetiva-
mente impactam o resultado fiscal do exercício.

Resultado previdenciário – apesar de existir um demonstrativo especifico 
para sua apuração, o Anexo 4 do RREO, conforme disposto no art. 53 da LRF, e, 
ainda, existir uma linha do demonstrativo do Resultado Primário, Anexo 6 da 
LRF, chamada de Reserva do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), que 
deve corresponder ao superávit que será utilizado para pagamentos previden-
ciários futuros, esta acaba sendo utilizada apenas na elaboração da meta, sendo 
incorporada, sem distinção, entre os itens de receitas e despesas no demonstrativo 
de apuração do resultado efetivo de cada período. 

Para dificultar ainda mais a interpretação desses dados, o aporte para 
cobertura do déficit previdenciário, importante encargo dos entes públicos, é 
contabilizado como despesa intraorçamentária em alguns entes e como despesa 
extraorçamentária em outros, esta última não incluída no resultado fiscal.

Considerando também que a contribuição do empregador, realizada por 
meio de despesas intraorçamentárias, e do servidor gerada por meio de arreca-
dação de contribuições, para constituição de reserva do fundo previdenciário 
para pagamentos futuros, não pode ser utilizada para cobertura de déficits atuais, 
gerados por outras modalidades de previdência própria, reforça a necessidade de 
apartar-se esses dados para efeito de efetivo controle e avaliação.

Sendo assim, seria prudente a uniformização de critérios para essa infor-
mação, possibilitando apartar o resultado previdenciário, seguindo a divisão da 
STN, que além do resultado do Bacen, divide o resultado fiscal em: i) resultado do 
tesouro; e ii) resultado previdenciário. 

Despesas com aposentados e pensionistas – conforme especificado no 
item anterior, deveria compor o resultado previdenciário apartado, de forma que 
possibilite identificar o montante direcionado para pagamento desses encargos, 
e àqueles direcionados a compor reserva para arcar com encargos futuros. Este 
procedimento daria maior transparência e possibilitaria maior controle na elabo-
ração e na apuração da meta de resultado fiscal, evidenciando o déficit do fundo 
financeiro e o superávit do fundo previdenciário existentes nos entes subnacionais. 
Além de atender aspectos de transparência, demonstraria um item relevante 
de custos que, de certa forma, foge do controle dos gestores subnacionais, por 
tratar-se de matéria de âmbito federal.

Despesas com recursos de superávit de exercícios anteriores – nesse caso 
o resultado fiscal não considera o recurso utilizado, apenas determina, segundo o 
MCASP da STN, que o valor seja informado por conta de não poder haver despesa 
sem contrapartida na receita, conforme determina os artigos 2º, 3º e 4º da Lei nº 
4320/1964. Mais uma vez o demonstrativo pune o gestor prudente que constituiu 
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reservas em exercícios anteriores, distorcendo a informação do resultado fiscal do 
exercício. Ideal seria que estas despesas também fossem excluídas da elaboração 
da meta e da apuração do resultado fiscal, sendo demonstradas expost, haja vista, 
conforme demonstrado no referencial teórico, que o governo precisa constituir 
reservas para praticar políticas anticíclicas e atender despesas eventuais, que não 
necessariamente irão se repetir, por isto a importância de se apurar o resultado 
efetivo de cada período sem impacto de anos anteriores.

Regime de competência – nos estados as despesas consideradas são as 
empenhadas e não as efetivamente pagas, que é o critério adotado pela União. Esse 
procedimento, nos estados, minimiza a questão dos Restos a Pagar não Proces-
sados e Processados, muito criticada pelos autores como Domingues (2010), e 
que tem servido como instrumento de “contabilidade criativa” para o governo 
central. Todavia, seguindo o GSFM – 2014, o critério a ser adotado deveria ser o 
de competência, que se aproxima mais do conceito de despesas liquidadas. 

2.2.2  Metodologia do Manual on Government Finance Statistics – GSFM – 2014 
(FMI), aplicada às contas nacionais

Segundo estudo publicado pelo IBGE em parceria com a STN, “Estatísticas 
de Finanças Públicas e Conta Intermediária de Governo – Brasil 2010-2013,” 
(MPOG, 2015), o GFSM – 2014, editado pelo FMI, contém princípios e orien-
tações para elaboração de estatísticas que visam medir o impacto de eventos 
econômicos sobre as finanças do governo e o impacto das atividades do governo 
sobre a economia, por meio da tributação, gastos e empréstimos.

O referido estudo considera que existem diferenças conceituais importantes 
entre o GFSM – 2014 e o Resultado do Tesouro Nacional, tendo em vista que 
o modelo brasileiro atual é baseado no GFSM – 1986, assim detalhadas no seu 
Anexo 3:

▪	 Regime	de	registro	de	eventos	econômicos – diferentemente do con-
ceito de pagamento efetivo adotado pelo Tesouro Nacional, as Estatísti-
cas de Finanças Públicas adotam o regime de competência para registrar 
o momento em que o valor econômico é criado, transformado, trocado, 
transferido ou extinto. São exemplos de eventos nele registrados e não 
registrados no Resultado do Tesouro Nacional as doações de bens e ser-
viços, compras a prazo, consumo de capital fixo, perdas de ativos por 
catástrofes naturais, etc.

▪	 Abrangência	 – O GFSM – 2014 considera as atividades em que o 
governo atua como um participante do mercado, enquanto o Tesouro 



Tema II – Contabilidade Pública – Walter Luiz da Costa

Finanças Públicas – XXI Prêmio Tesouro Nacional – 2016356

Nacional não as considera. Também não considera as unidades resi-
dentes no exterior com base na nacionalidade ou no critério jurídico, 
enquanto o Tesouro as consolida.

▪	 Arcabouço	analítico	–	No GFSM – 2014 existe um núcleo do modelo 
analítico composto de quatro demonstrativos, dos quais três deles po-
dem ser combinados para demonstrar que todas as mudanças de estoque 
resultam de fluxos: i) operações do governo; ii) outros fluxos econô-
micos; iii) balanço patrimonial; e iv) fontes e usos de caixa ‒ este para 
fornecer informações essenciais sobre liquidez; enquanto no Tesouro 
Nacional, por conta do regime de caixa, não é possível explicar a varia-
ção dos estoques por meio dos fluxos.

▪	 Definição	 e	 classificações	 – No GFSM – 2014 não são consideradas 
como receitas ou despesas as compras e as alienações de ativos não fi-
nanceiros, enquanto as doações são consideradas. Pelo lado do Tesouro 
Nacional estes itens são considerados por entender que todo o conjunto 
de recebimentos ou despesas e receitas são não repagáveis. Este proce-
dimento fez que fosse criado uma classificação própria para os investi-
mentos líquidos em ativos não financeiros.

▪	 Indicadores	‒	No Tesouro Nacional o arcabouço analítico é focado em 
apenas um indicador, o superávit ou déficit primário, apesar de permitir 
a formulação de outros indicadores. Enquanto no GFSM – 2014 foram 
introduzidos vários novos indicadores, tais como: i) resultado operacio-
nal bruto e líquido; ii) capacidade/necessidade líquida de financiamen-
to; iii) patrimônio líquido e sua variação; etc.

O resumo do demonstrativo de operações do governo geral, equivalente 
àquele apurado atualmente pela STN/BC, especificamente para os governos 
estaduais, de 2010 a 2013, apresentado no estudo do IBGE e STN (MPOG, 2015), 
é evidenciado na Tabela 4.

tabela 4 – demonstrativo de oPerações dos governos 
estaduais gFsm – 2014 e brasil – 2010 a 2013

Item / Ano 2010 2011 2012 2013

Receita 470.078,0 524.130,0 565.183,0 633.720,0

Despesa 483.354,0 517.654,0 580.738,0 655.919,0

Consumo de capital fixo 17.958,0 20.040,0 21.833,0 25.551,0

Juros 61.401,0 48.604,0 56.993,0 54.111,0

Resultado Operacional Bruto - ROB 4.682,0 26.516,0 6.278,0 3.352,0



Tema II – Contabilidade Pública – Walter Luiz da Costa

Finanças Públicas – XXI Prêmio Tesouro Nacional – 2016 357

Item / Ano 2010 2011 2012 2013

Resultado Operacional Líquido - ROL -13.276,0 6.476,0 - 15.555,0 -   22.199,0

Aquisição líquida de ativos não financeiros 23.530,0 13.961,0 12.324,0 23.809,0

Empréstimos/Endividamento Liquido - EEL -36.806,0 -7.485,0 - 27.879,0        -   46.008,0

Aquisição bruta de ativos não financeiros 41.494,0 34.001,0 34.157,0 49.360,0

Empréstimos/Endividamento Liquido primário 20.591,0 36.172,0 25.176,0 3.510,0

Fonte: IBGE, Ministerio da Fazenda e Secretaria do Tesouro Nacional. Demonstrativo de Estatisiticas de Finanças Públicas 
Nota 1: Adaptado pelo autor

Neste modelo adaptado para o demonstrativo do GFSM – 2014, um dos 
principais indicadores observados, e que será utilizado pelo modelo proposto 
neste estudo, refere-se ao ROB, que corresponde à Receita Total (–) Despesa Total, 
excluindo despesa com consumo de ativos fixos.

Na Tabela 5 pode-se observar a diferença entre o atual critério adotado pelo 
BC/STN e os demonstrativos atuais adaptados ao modelo do FMI, especificamente 
em relação aos estados, em que a diferença de sinais reflete os conceitos adotados 
em cada metodologia de apuração, pois enquanto o demonstrativo atual do BC/STN 
é fundamentado no GFSM – 1986, que tem como medida a diferença de estoques 
de dívidas e haveres financeiros, apurados pelo regime de caixa, o GFSM – 2014 
considera o fluxo de receitas e despesas apropriadas pelo regime de competência. 

tabela 5 – comParativo do resultado Fiscal dos estados 
conceito gFsm – 2014 e bc/stn – 2010 a 2013

R$ milhões

Ano
Resultado Primário Resultado Nominal

GSFM 2014 BC/STN Δ GSFM 2014 BC/STN Δ

2010 20.591,0 -20.635,0 0,002 -  36.806,0 47.750,8 0,297

2011 36.172,0 -32.962,8 -0,089 -  7.485,0 19.967,3 1,668

2012 25.176,0 -21.510,7 -0,146 -  27.879,0 42.354,1 0,519

2013 3.510,0 -16.337,0 3,654 -  46.008,0 43.976,8 -0,044

Fonte:  GFSM  2014 e BC/STN
Nota 1: Adaptado pelo autor
Nota 2:  Δ  =  (Realizado - Meta)/Meta,  sem considerar o sinal inverso entre os modelos

2.2.3  Modelo de resultado fiscal adaptado para os estados brasileiros com base no 
GFSM – 2014 

Em decorrência das divergências de metodologia na apuração do resultado 
fiscal evidenciadas no nível do governo central e dos governos subnacionais, bem 
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como das informações contábeis, de cunho patrimonial e orçamentário, utilizadas 
nesse processo, e que foram explicitados nos tópicos anteriores, identificou-se a 
necessidade de definir-se um novo modelo que possa abranger a todos os entes 
federados, permitindo unificar a linguagem e imprimir maior transparência deste 
importante indicador das finanças públicas em qualquer nível de governo.

Nesse contexto, mostra-se oportuno adotar a metodologia definida pelo GFSM 
‒ 2014, devidamente adaptada para os estados brasileiros, antes que se promova a 
análise das variações entre o previsto e o realizado dos seus componentes, indo ao 
encontro do ensinamento de Abrucio (2007), que sugeriu que metas de governo 
somente podem ser efetivamente perseguidas se o monitoramento e a avaliação 
forem adequados, com os necessários ajustes de relatórios e informações.

Corroborando com esses ensinamentos, Alesina e Perotti (1997) apud 
Benicio et al. (2015), analisando o período que vai de 1960 a 1994, concluíram 
que os ajustes fiscais mais bem-sucedidos foram os que priorizaram redução de 
gastos ao invés de aumento de receitas, e redução de despesas correntes ao invés 
de redução de investimentos. Por isto mesmo a oportunidade em se aplicar esta 
metodologia do GFSM – 2014, que exclui as despesas com investimentos num 
primeiro momento, permitindo dar maior foco no ajuste da margem efetiva entre 
receitas e despesas, esta sim capaz de fomentar investimentos. 

Também, Macedo e Corbari (2009) destacam a importância de se definir 
metas fiscais por meio de indicadores contábeis, notadamente nos governos 
subnacionais de uma federação como a brasileira, em que o modelo de partilha 
de responsabilidades cria um tradeoff entre função estabilizadora e de provisão 
de bens, visando à disciplina fiscal e o controle do endividamento, o que se pode 
considerar como parâmetro deste modelo. 

Diante dessas premissas, e utilizando a metodologia do GFSM – 2014, com 
os ajustes que se mostraram necessários para atender as especificidades dos eventos 
registrados na contabilidade dos entes subnacionais, a Tabela 6 apresenta o modelo 
adaptado que se propõe para apuração do resultado fiscal dos estados brasileiros.

A utilização deste novo demonstrativo permitirá identificar o fluxo efetivo 
dos recursos próprios de cada período, sem os efeitos das receitas de operações 
de crédito e despesas com investimentos, variáveis discricionárias de ajuste fiscal, 
possibilitando sinalizar a margem disponível de endividamento e investimentos 
antes que estes sejam realizados, uma das principais inovações do GFSM- 2014.

Portanto, com o objetivo de atender as premissas e os objetivos definidos 
anteriormente, o modelo proposto nesta pesquisa para apuração do resultado 
fiscal é definido conforme Tabela 6, de modo que destaque o principal indicador 
do demonstrativo que se refere ao ROB, que considera todo o fluxo de receitas e 
de despesas apuradas pelo regime de competência.
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tabela 6 – modelo de resultado Fiscal adaPtado 
Para os estados e conceito gFsm – 2014 

R$ milhões 

Item/Ano 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015

Receita total

Despesa total

Consumo de capital fixo

Juros

Resultado Operacional Bruto – ROB

Resultado Previdenciário

Despesas com Superávits de exercícios anteriores

Resultado Operacional Bruto – ROB ajustado

Resultado Operacional Líquido – ROL ajustado

Aquisição líquida de ativos não financeiros

Com Superávits de exercícios anteriores

Com recursos próprios do exercício

Com recursos de operações de crédito

Com transferências intergovernamentais

Com transferências de convênios

Empréstimos/Endividamento Líquido – EEL ajustado

Aquisição bruta de ativos não financeiros

Empréstimos/Endividamento Líquido primário ajustado

Fonte: IBGE, Ministério da Fazenda e Secretaria do Tesouro Nacional. Demonstrativo de Estatísticas de Finanças Públicas.
Nota 1: Adaptador pelo autor.

Os critérios considerados nesse modelo para apuração do resultado fiscal 
encontram-se no Apêndice B.

Ressalte-se que a metodologia adotada neste modelo fundamentado no GFSM 
‒ 2014, foca o fluxo financeiro do ente, gerado no próprio exercício, sem considerar a 
separação de receitas e despesas sob o conceito econômico de correntes e de capital.

 Ainda, no que se refere ao tratamento das receitas e despesas realizadas 
com recursos de anos anteriores, que tem como foco específico o controle do 
orçamento anual no modelo atual, são excluídas neste, de forma a não impactar 
no fluxo do período analisado. Também, considerado pelo FMI como uma das 
maiores inovações deste novo modelo, as despesas com investimentos não mais 
são consideradas.

A inclusão das despesas financeiras no modelo de resultado fiscal adaptado 
do GFSM ‒ 2014, vem ao encontro do estudo De Azevedo Sodré (2002), que 
identificou que superávits primários não garantem a estabilidade da dívida/PIB, 
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contrariando a retórica do governo central que sempre colocou como vilão as 
despesas de pessoal e o déficit previdenciário para o equilíbrio fiscal. Na verdade, 
concluíram que o fluxo crescente de despesas financeiras é que tem provocado 
o aumento da dívida, portanto, esta variável não pode ser desconsiderada deste 
modelo proposto, sob pena de não captar corretamente a realidade fiscal do ente 
avaliado.

No entanto, a inclusão da receita financeira justifica-se na medida em que boa 
parte destes recursos provê da aplicação da reserva técnica dos fundos previden-
ciários, utilizado para cobrir gastos com aposentados e pensionistas, inclusos nos 
demonstrativos do resultado fiscal, e que é recorrente para esta atividade do estado. 

Portanto, este modelo pode melhor refletir o fluxo financeiro do Estado, na 
medida em que incorpora as receitas financeiras, relevantes em períodos de juros 
elevados, fruto da eficiência na aplicação dos recursos disponíveis, e as despesas 
financeiras com a amortização e o pagamento de encargos, que já estão comprome-
tidos pelo ente e tende a se refletir no resultado por um prazo contratual elevado. 

Em relação à exclusão da receita de operações de crédito e aos investimentos, 
De Azevedo Sodré (2002) lembra o princípio legal da “regra de ouro”, que limita 
a contratação de empréstimos ao montante das despesas de capital, o que impõe 
controle adicional, além do limite estabelecido pela Resolução nº 43 do Senado 
Federal, de 21 de dezembro de 2001, de 2 vezes a Receita Corrente Líquida para 
os estados, o que acaba por atrelar, de certa forma, o volume de investimentos 
com financiamentos, ao volume com recursos próprios, por isto a importância de 
manter estes controles de forma apartada no modelo. 

As despesas de capital com Inversões Financeiras, antes excluídas pela STN 
do cálculo atual do resultado primário, foram incluídas neste modelo visando 
reduzir eventuais contrapartidas de incentivos fiscais, que, de outra forma, 
poderiam inflar o resultado com receitas tributárias não recolhidas efetivamente 
pelos governos. Este ajuste pode causar algum desbalanceamento, tendo em vista 
a dificuldade de se confirmar o destino de tais aplicações. 

Destaca-se, como restrições do modelo sugerido, que, neste estudo, por 
dificuldade de se obter informações adequadas nos demonstrativos fiscais, não foi 
possível excluir a Despesa de Pessoal com Inativos, custeadas com recursos dos 
fundos previdenciários, sem transitar pela receita, impactando negativamente o 
ROB. No entanto, também não se exclui a contribuição dos ativos, que se constitui 
reserva para exercícios futuros. Resumindo, não se ajusta o resultado previden-
ciário vinculado espelhado nos demonstrativos atuais, o que, infelizmente, ainda 
gera certa confusão na interpretação deste indicador.

Também, os créditos adicionais oriundos de superávit de exercícios anteriores 
para suplementar créditos orçamentários de Despesas Correntes, Bezerra Filho 
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(2012), também não têm contrapartida na receita, o que aumenta a distorção com 
o resultado obtido, não ajustado por falta de informação.

Vale lembrar que, neste primeiro estudo, tais ajustes não serão realizados, 
limitando o modelo ao ROB que será igual ao ROB Ajustado, valendo o mesmo 
para o Resultado Operacional Líquido, pois ainda não se dispõe de uma despesa 
confiável de depreciação e amortização (consumo de ativo fixo).

Para efeito de análise de capacidade de cobertura desta margem operacional 
(ROB), os investimentos serão determinados com base nas receitas de capital 
de repasses intergovernamentais, de convênios e de operações de crédito, todas 
excluídas da receita, cuja diferença sobre o total da despesa de capital de inves-
timentos, representará uma proxy dos investimentos com recursos próprios, que 
ainda poderá ser dividido como do próprio exercício e de exercícios anteriores e 
que fazem parte do modelo proposto (ver Apêndice H).

 Ainda, em relação aos investimentos, quando se analisa os números apresen-
tados no Apêndice H, que é uma proxy dos investimentos realizados por origem 
dos recursos, nota-se que o gestor é sempre mais otimista nas suas estimativas 
com investimentos oriundos de repasses e convênios (Terceiros). Entretanto, vale 
registrar, este fato não causa distorções na meta de ROB, porquanto não são consi-
derados tanto pelo lado da receita quanto da despesa.

Todavia, vale relembrar, em relação aos investimentos lastreados com 
Operações de Crédito, quando frustradas as estimativas, ou seja, realizado abaixo 
do previsto, havia um aumento do resultado fiscal, na medida em que as receitas de 
operações de crédito não eram computadas no demonstrativo, enquanto a despesa 
com Investimentos era considerada na sua totalidade. Portanto, o gestor poderia 
ser incentivado a utilizar de “contabilidade criativa” inflando artificialmente as 
estimativas de contratação de operações de crédito, o que penalizava a meta de 
resultado fiscal, e que produzia efeito contrário no realizado, quando contratava 
menos que o previsto. O que o atual modelo corrige, na medida em que os inves-
timentos não são mais considerados na despesa.

Em relação aos investimentos com recursos próprios, existem aqueles reali-
zados com recursos gerados no próprio exercício, que impactam diretamente o 
resultado financeiro do período, e os originários de créditos por superávits de 
exercícios anteriores, que não deveriam penalizar o exercício, pois de fato o ente 
foi eficiente e constituiu reservas para cumprir suas metas de investimentos, o que 
precisaria ser ajustado no modelo proposto para cálculo do resultado fiscal pelo 
critério do GFSM – 2014. 
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3 Metodologia

A presente pesquisa, segundo Oliveira (2001) apud Duarte et al. (2007) 
e Mertens et al. (2007), caracteriza-se como bibliográfica na medida em que 
se baseou em artigos, em livros e em dissertações, bem como em documental 
por utilizar Leis, normativos e outros informativos técnicos relacionados com a 
evolução das regras e dos procedimentos aplicáveis ao tema estudado. Quanto à 
abordagem, pode ser considerada quantitativa por utilizar a Estatística Descritiva 
e o Modelo de Análise de Dados em Painel para tratar os dados avaliados. 

A Estatística Descritiva permite avaliar as variáveis em função da sua evolução 
no tempo, tanto em termos de variação real quanto em termos de participação 
sobre o total, possibilitando acompanhar a evolução registrada no período sob 
análise. A análise de Dados em Painel, por sua vez, consiste num modelo econo-
métrico que permite avaliar (n) elementos para dois ou mais períodos de tempo 
(t), combinando dados de corte transversal e séries temporais, com o controle da 
heterogeneidade presente nos indivíduos (DUARTE et al., 2007).

O primeiro passo para se aplicar o conhecimento adquirido com a literatura 
apresentada foi definir um modelo de resultado fiscal adaptado, que permitisse a 
análise com foco em metodologia atualizada e em conceitos que se mostram mais 
apropriados à nova ordem político-econômica que se apresenta. Nesse sentido, o 
modelo proposto é derivado de adaptação do GFSM ‒ 2014, publicado pelo FMI 
às contas nacionais, que foi apresentado no item anterior, devidamente ajustado 
para as contas públicas estaduais. 

Para montagem do modelo foi utilizada a base de dados do Portal Compara 
Brasil, módulo de Finanças dos Estados, mesmo com a restrição de uma série 
curta, de 2008 a 2015, em razão de conter informações sobre as estimativas iniciais 
de receitas e despesas, necessárias para atender um dos objetivos da proposta 
desta pesquisa de avaliar as diferenças entre o previsto e o realizado do resultado 
fiscal. Destarte a série ser iniciada em 2008, mostrou-se oportuna tendo em vista 
o impacto que a crise dos subprimes, com seus desdobramentos, tem influenciado 
nas finanças de todo o mundo a partir daquele ano. 

Os dados disponíveis no site do Portal Compara Brasil, dos RGF e RREO dos 
26 Estados e Distrito Federal, proveem do Sistema de Coleta de Dados Contábeis 
dos entes da federação (SISTN), atual Siconfi da STN. O RGF é divulgado a cada 
quatro meses contendo informações acumuladas dos últimos doze meses. O 
RREO é publicado a cada dois meses, contendo informações mensais, bimestrais, 
bimestrais acumuladas e o acumulado nos últimos doze meses. 

Os dados que eventualmente não estavam disponíveis no portal foram 
obtidos diretamente dos respectivos relatórios de cada ente (RREO ou RGF).
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A despesa considerada foi a empenhada, por ser considerada uma proxy mais 
aproximada do regime de competência, demandado pelo modelo do GFSM ‒ 2014. 

Os indicadores macroeconômicos com as metas de inflação, taxa de juros, 
taxa de câmbio e PIB também foram obtidos por meio das LDO da União, 
enquanto o realizado de cada um destes indicadores foi obtido por meio das séries 
econômicas disponibilizadas pelo BC (ver Apêndice A). 

3.1 Descrição das variáveis

As variáveis utilizadas na composição e na análise foram definidas por meio 
da proposta de um modelo de resultado fiscal, que visa melhor identificar o fluxo 
financeiro de cada ente estadual. Como o atual conceito de resultado fiscal mistura 
recursos de vários períodos e fontes, com conceitos de contabilidade orçamentária 
e patrimonial, o seu resultado pode não espelhar adequadamente o desempenho 
fiscal, o que suscita a necessidade de ajustes, verificados em praticamente todos os 
trabalhos que tratam do tema, alguns listados neste estudo, e que foi incorporado 
pelo modelo do FMI, adaptado para este estudo aos entes subnacionais.

As variáveis estão divididas em dois grupos: indicadores macroeconômicos, 
Quadro 1, dados no Apêndice A, e indicadores contábeis-financeiros, Quadro 2. 
O primeiro pode ajudar a explicar o comportamento do resultado fiscal dos entes 
em função da conjuntura nacional, enquanto o segundo grupo reflete o desem-
penho específico de cada ente, registrado nos seus demonstrativos contábeis.

quadro 1 – indicadores macroeconômicos 

VARIÁVIES DESCRIÇÃO

PIB real (crescimento% a. a.) Taxa de crescimento real da economia apurada pelo IBGE e prevista pelo CMN

Taxa de juros (% a.a.) Taxa Selic apurada pelo BC (Média % a.a.)

Taxa de câmbio (R$/U$) Taxa de conversão do R$/U$ - final de período - 31 de dezembro – BC

Taxa de inflação (%a.a.) Apurada pelo IPCA do IBGE para 12 meses

Fonte: Elaboração do autor, a partir de indicadores do Banco Central do Brasil e LDO da União para cada ano analisado.
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quadro 2 – variáveis contábeis Financeiras utilizadas na análise

VARIÁVIES DESCRIÇÃO

Receita total Somatório das receitas correntes ajustadas e receitas de capital ajustadas

Receita tributária Somatório de receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria

Receita de contribuições Somatório da receita de contribuições sociais e econômicas

Receita patrimonial
Receita referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens 
mobiliários ou imobiliários ou participação societária

Receita agropecuária Receita decorrente de produção vegetal, animal e derivados

Receita industrial
Receita decorrente da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e 
outras, provenientes de atividades industriais definidas pelo IBGE

Receita de serviços
Receita de prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, transporte, comunica-
ção, saúde, armazenagem, trabalhos científicos, tecnológicos, metrologia, agropecuária, etc.

Transferência corrente
Receita de recursos que independem de contraprestação direta de bens e serviços, e que 
foram recebidos de outras pessoas de direito público ou privado

Outras receitas correntes
Receitas de multas, juros, restituições, indenizações, receita da dívida, aplicações financeiras 
e outras

Amortização de empréstimos Receita relativa à amortização de empréstimos concedidos

Despesa total Somatório das despesas correntes ajustadas e despesas de capital ajustadas

Despesas de pessoal e encargos 
sociais

Despesas remuneratórias de pessoal efetivo, inativos, temporários, terceirizados substitutos 
de servidores públicos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, gratificações, soldos e 
outras despesas de pessoal

Despesas com juros e encargos 
da dívida

Despesas com pagamentos e encargos da dívida interna e externa, bem como da dívida 
mobiliária

Outras despesas Somatório de transferências a municípios e demais despesas correntes

Inversões financeiras
Despesas com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização, aquisição de títulos 
representativos de capital já constituídas, quando não importe aumento de capital, e com a 
constituição ou aumento de capital de empresas.

Amortização da dívida
Despesas com o pagamento do principal e atualização monetária ou cambial da dívida 
pública interna e externa, contratual ou mobiliária

Resultado Operacional Bruto Receita total (-) Despesas Total 

Fonte: Elaboração do autor, e dados a partir do Manual dos Demonstrativos Fiscais – MDF – 6ª Edição (STN) e Portal 
Compara Brasil.

3.2 Modelo econométrico

O modelo econométrico adotado para efetuar a análise dos dados, objeti-
vando medir a correlação das variações do cumprimento da meta de resultado 
fiscal (ROB), com as variáveis que o compõe, adotou a abordagem por diferenças, 
proposto por Greene (2007), descrito pela seguinte equação:
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(1)

Em que: 

ΔYi,t = Variável Dependente de i até n indivíduos no tempo, que equivale ao 
ΔROBi,t = Variação entre o ROB Realizado e Previsto

As variáveis explicativas, utilizadas na equação com o operador Δ, conforme 
definido são:

x1 = Receita tributária x9 = Despesa de juros e encargos da dívida

x2 = Receita de contribuições x10 = Outras despesas correntes

x3 = Receita patrimonial x11 = Despesa de amortização da dívida

x4 = Receita própria x12 = PIB

x5 = Receita transferência intergovernamentais x13 = Taxa de juros

x6 = Outras receitas correntes x14 = Câmbio

x7 = Receita de amortização de empréstimos x15 = Taxa de inflação

x8 = Despesa pessoal e encargos sociais

A variação Δ é dada pela diferença entre o valor realizado e o valor previsto, 
da seguinte forma:

Para efetuar a análise de Dados em Painel foi utilizado o software Stata® 12.0.

O modelo utilizado foi o de Efeitos Fixos – Erros-Padrão Robustos, painel 
curto em razão de T < N, variável tempo igual a oito anos e quantidade de indivíduos 
igual a 27 entes subnacionais, gerando 216 observações, em razão de que se pode 
obter um estimador consistente do efeito marginal do j-ésimo regressor de E(yi,t|β0i, 
xi,t), dado que xj,it varia no tempo, (FÁVERO et al., 2013), conforme descrito abaixo:

Equação do modelo de Efeitos Fixos: yi,t = β0 + x'β1 + єit. Os termos β0i, 
podem ser correlacionados com os regressores xi,t, o que permite uma forma 
limitada de endogeneidade. Presume-se que os erros sejam independentes entre 
indivíduos e que єit seja heterocedástico. 

Os dados utilizados na regressão referem-se aos obtidos por meio do portal 
Compara Brasil, de acordo com o padrão definido para obtenção das informações 
agregadas, constante no Apêndice D, apurados no nível de cada estado da federação 
e Distrito Federal.
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4 Análise e discussão dos dados

4.1 Estatística descritiva

A estatística descritiva corresponde aos métodos utilizados na coleta, 
apresentação e análise de um conjunto de dados (LEVINE et al., 2012), o que será 
feito neste capítulo, de forma agregada, em relação aos 26 estados brasileiros e ao 
Distrito Federal, com base nos dados financeiros obtidos do RREO, disponíveis no 
portal Compara Brasil.

4.1.1 Resultado fiscal adaptado, GFSM ‒ 2014 x LRF

Na Tabela 7, a título de informação, mesmo considerando que não são 
comparáveis, pois apresentam metodologias e objetivos diferentes, são apresen-
tados os indicadores fiscais de resultados primário e nominal, pelo conceito da 
LRF, e o ROB, conceito GFSM ‒2014.

 Importante relembrar que no resultado primário são consideradas as 
receitas e as despesas primárias, ou seja, excluem-se as receitas e as despesas finan-
ceiras, enquanto o resultado nominal as considera. Também, são consideradas as 
despesas com investimentos em ambos os resultados.

 O ROB, por sua vez, considera todas as receitas e as despesas, exceto despesas 
com investimentos e receitas de operações de credito, por isto mesmo pode-se 
considerar que engloba os dois conceitos desses indicadores da LRF, ao mesmo 
tempo em que permite apurar a margem de recursos disponíveis para contratação 
de novos empréstimos, investimentos ou realizar outras políticas de cunho fiscal.

O que se observa é que, em qualquer um dos indicadores avaliados, há uma 
tendência acentuada de queda de recursos, inclusive com déficit recorrente em 
alguns anos, o que demonstra o forte agravamento do quadro fiscal dos entes 
subnacionais.

Conformeantes salientado nos problemas identificados na atual metodo-
logia, caso fossem excluídas as despesas realizadas com superávits de exercícios 
anteriores, o modelo com base no GFSM ‒ 2014 ajustado representaria com mais 
precisão o resultado do exercício e, provavelmente, reduziria ou eliminaria o 
déficit apresentado em 2015 por este critério. 
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tabela 7 – comParativo do resultado Fiscal dos estados conceito lrF x gFsm – 2014
R$ milhões

Ano
Resultado LRF GFSM - 2014

Primário Nominal ROB

2008 24.956,0 14.090,1 30.165,7

2009 5.537,8 - 6.414,5 16.037,6

2010 4.432,1 - 5.941,8 27.590,8

2011 17.283,4 2.221,6 27.076,3

2012 9.985,3 - 11.204,8 12.577,7

2013 -5.065,6 - 30.428,6 5.976,8

2014 -27.247,6 - 44.479,4 988,3

2015 -7.151,7 - 37.702,3 - 9.590,5

Fonte: Base de dados Compara Brasil, valores a preços correntes 
Nota 1: Elaborado pelo autor

4.1.2 Resultado fiscal adaptado, GFSM ‒ 2014 e previsto x realizado

Conforme detalhado no Apêndice C, e observado no Gráfico 1, em 2008, ainda 
como possível reflexo da conjuntura econômica favorável, as receitas superaram 
as previsões num ritmo superior ao aumento das despesas, produzindo resultado 
acima do previsto. Em 2009, possivelmente refletindo a crise dos subprimes, do fim 
de 2008, houve certo equilíbrio entre as expectativas e o realizado, mantendo as 
variações de receitas e despesas próximas do previsto. Em 2010 e 2011, provavel-
mente por conta da política anticíclica de subsídios e incentivo ao crédito, adotada 
para combater a crise, voltou-se a obter resultados acima do previsto. A partir de 
2012, os resultados ficaram muito abaixo do previsto, possivelmente refletindo a 
frustração das receitas e o aumento persistente de gastos, evidenciando os erros da 
política adotada e o agravamento da crise (ver Gráfico 1). 

Este modelo de apuração do ROB evidencia, de forma mais transparente e 
efetiva, a redução da capacidade de realizar novas despesas e/ou investimentos e a 
necessidade de redução de gastos no nível dos estados como um todo.
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gráFico 1 – resultado oPeracional bruto

Fonte: Elaboração do autor e dados do site Compara Brasil.

O que se observa no acompanhamento das receitas previstas em relação 
ao realizado (Apêndice C), é uma menor variação da Receita Tributária e maior 
nas de Transferências Intergovernamentais. A primeira reflete mais em economia 
regional, enquanto a segunda em macro política do governo central. Por sua vez, 
as receitas financeiras apresentam maior variabilidade em relação ao estimado, 
podendo ser consequência da redução da capacidade de endividamento dos 
estados ou dos ajustes discricionários promovidos pelos governantes para atender 
à meta fiscal pactuada com o poder legislativo. 

Em relação às despesas, os desvios apresentam-se mais significativos, 
notadamente no grupo de Pessoal e Encargos Sociais, o que chama atenção em 
razão do controle e da rigidez determinados pela LRF em relação a este tema.

De qualquer forma, o que se observa é um impacto direto dessas alterações 
no ROB, conceito GSFM ‒ 2014, provocando importante variação entre o planejado 
e o realizado, o que pode estar contribuindo para ampliar as dificuldades para 
manutenção do equilíbrio das finanças públicas regionais.

Tais observações reforçam o objetivo desta pesquisa de buscar entendimento 
sobre as variações entre o previsto e o realizado dos componentes do ROB.

Pois, conforme se observa, depois de uma fase de volatilidade que foi de 
2008 a 2011, o ROB de 2012 em diante apresenta degradação firme e consistente, 
culminando com valor negativo em 2015, o que pode significar uma sinalização 
do colapso das contas dos governos estaduais, quando vista sob o ângulo dos 
números consolidados. 
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4.1.3  Resultado fiscal adaptado, GFSM ‒ 2014, margem de investimentos e previsto 
x realizado

A análise do ROB como margem disponível para novos investimentos, 
permite concluir com base no Gráfico 2 e no Apêndice H, que o volume de inves-
timentos com recursos próprios estão em queda acentuada, acompanhando a 
redução deste indicador. Os volumes acima dessa margem refletem em economias 
ou em resultados positivos gerados em períodos anteriores, o que realça a impor-
tância desta avaliação ser feita ex ante da realização de despesas com investimentos. 
Este procedimento elimina a margem de manobra que os gestores se recorriam 
para atingimento das metas fiscais estabelecidas.

gráFico 2 – rob e investimentos com recursos PróPrios

Fonte: Elaboração do autor e dados do site Compara Brasil.

4.1.4 Resultado fiscal adaptado, GFSM ‒ 2014, composição e evolução real

No período analisado a média de erro observada, entre o estimado e o 
realizado, pelo novo modelo, aponta +3,04% para a Receita Total e +3,84% para 
a Despesa Total, mostrando dificuldade em se manter as despesas no nível de 
crescimento das receitas, o que agrava o resultado fiscal (ver Apêndice D). 

A Receita Tributária, que representa mais de 60% do total, somente não 
superou a previsão em 2009, 2014 e 2015 refletindo, nestes anos, com maior inten-
sidade, as crises que envolvem o país. Por estar sob maior controle do estado, 
torna-se um item suscetível às discricionariedades de políticas regionais, e o 
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realizado acima do previsto pode significar prudência nas estimativas ou nos erros 
intencionais ou não, que estão impactando de forma positiva na meta de resultado 
fiscal (ver Apêndices D e E). 

As Receitas de Transferências Correntes, que representam mais de 20% do 
total das receitas, ficou em média 0,66% abaixo do previsto no período, mostrando 
a dificuldade dos governos regionais de captarem o reflexo das políticas do governo 
central, que acabam impactando no Fundo de Participação dos Estados (FPE) e no 
montante de tributos compartilhado com a federação. Também, pode ser reflexo 
de instrumento de pressão, repassando para o governo central a responsabilidade 
de não se atingir as metas estabelecidas (Apêndices D e E).

As despesas de pessoal, que consomem mais de 40% da receita (Apêndices 
D e E), apresentaram o maior índice de erro nas estimativas do período, +5,94%. 
O que pode indicar algum tipo de “contabilidade criativa”, quando da elaboração 
do orçamento, tendo em vista ser um item que está totalmente sob controle do 
estado, ou pelo menos deveria estar, e que apresentou variações sistematicamente 
acima do previsto em todos os anos analisados.

As outas despesas, que consomem mais de 45% das receitas, apresentaram 
menor erro nas suas estimativas, +1,6%, mostrando que estes itens, aparente-
mente, estão sendo mais bem estimados e controlados pelos governos. 

Também chama atenção, pela elevada margem de erro das suas previsões, o 
índice de +13,8% acima do previsto das Despesas com Amortização da Dívida, o 
que, por um lado, pode evidenciar certo descontrole com as dívidas contratas ou, 
por outro, esforço de contabilidade criativa no sentido de induzir a uma interpre-
tação errada sob os impactos do encargo da dívida nas contas estaduais. 

O Apêndice E mostra o crescimento persistente na participação da Despesa 
de Pessoal sobre a receita total, de 36,3% em 2008 para 51,9% em 2015, contri-
buindo fortemente para um desequilibro fiscal, impactando negativamente no 
resultado fiscal ajustado e, por consequência, reduzindo a margem para novos 
investimentos. Este fato é ainda mais preocupante quando conjugado com a 
incapacidade dos estados em preverem este tipo de despesas, conforme registrado 
nos Apêndices C e D. 

Em termos reais, descontando o efeito inflacionário pelo IPCA, as receitas 
cresceram +13,8%, enquanto as despesas evoluíram +24,4% no período (Apêndices 
F e G). Destacam-se o crescimento das despesas com pessoal de +59,0% e despesas 
com amortização da dívida de +31,2%, fatores que agravam a situação fiscal dos 
estados, sinalizando necessidade de refinamento nos atuais sistemas de plane-
jamento e controle por parte dos gestores públicos, notadamente em relação ao 
maior poder de previsibilidade de seus modelos, visando antecipar ações corre-
tivas.
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4.2 Modelo de dados em painel – efeito fixos

O objetivo desta parte da análise é investigar o quanto de alteração do 
resultado fiscal (ROB), em relação à meta estabelecida, pode ser explicado pela 
variação das receitas e despesas, juntamente com as diferenças percentuais dos 
principais indicadores macroeconômicos, PIB, Taxa de Inflação (IPCA), Taxa 
de Juros (Selic) e Taxa de Cambio, que fazem parte do processo de elaboração 
e acompanhamento da meta fiscal, sempre sob o foco do comparativo entre o 
previsto e o efetivamente incorrido de cada item.

A expectativa é encontrar evidências de que os resultados empíricos 
obtidos nas tabelas dos Apêndices de C a H, da análise descritiva, possam ser 
corroborados com a análise de Dados em Painel, cujos resultados estão demons-
trados na Tabela 8.

O resultado obtido quando este modelo foi rodado apresentou três variáveis 
com níveis de significância: 

▪	 PIB – A variável “PIB“ apresentou um p-valor de 0,003 e coeficiente 
positivo de 1,232534, demonstrando que para cada 1% de variação entre 
o PIB estimado e o PIB realizado, a variação entre a Meta de ROB e o 
ROB realizado foi de 1,23%. Este resultado corrobora com estudo de 
Guerra Junior (2014) que identificou que trabalhos recentes, relaciona-
dos ao ciclo econômico, mostram que para um ponto percentual a mais 
de crescimento do PIB, o superávit primário do setor público brasileiro 
tende a aumentar 0,45 (em % do PIB). Portanto, sob o enfoque de varia-
bilidade sobre a meta estabelecida, em relação ao ROB, esta variação se 
apresenta com maior sensibilidade, refletindo o alto nível de arrecada-
ção e gastos públicos como componente da economia. 

▪	 Receitas	 de	 transferências	 intergovernamentais – A variável “TIG“ 
apresentou um p-valor de 0,045 e coeficiente positivo de 0,9222968, de-
monstrando que para cada 1% de variação entre as Receitas Intergoverna-
mentais Estimadas e a efetivamente arrecadada, a variação entre a Meta 
de ROB e o ROB realizado foi de 0,92%. De Paula Rocha (2008) destaca 
o fenômeno conhecido como flypaper effect, onde os governos locais não 
internalizam totalmente as suas decisões de gastos, em consequência da 
dependência de repasses do governo central, implicando, no caso da fede-
ração brasileira, em conflito com a frágil base econômica, resultando em 
dificuldades de cumprir orçamentos, ou seja, realizar despesas, o que aca-
ba por contribuir para a manutenção do ajuste fiscal. Fato que pode estar 
contribuindo para a significância dessa variável para efeito de explicar a 
variação da meta de resultado fiscal em relação ao realizado. 
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▪	 Taxa	de	inflação – A variável “taxa de inflação“ apresentou um p-valor 
de 0,071 e coeficiente positivo de 4,879851, demonstrando que para cada 
1% de variação entre a Taxa de Inflação prevista e a efetivamente incorri-
da, a variação entre a meta de ROB e o ROB realizado foi de 4,87%. Esse 
resultado pode corroborar com De Paula Rocha (2008), que considera que 
a variação do resultado fiscal é influenciada pela taxa de inflação, indexa-
dor assimétrico, menor nas despesas e maior nas receitas. 

Outro aspecto relevante que deve ser considerado é o regime de metas de 
inflação, fixados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que estabeleceu o 
centro da meta em 4,5% de 2008 a 2015, mas que não tem sido atingido (ver 
Apêndice A). O descontrole inflacionário verificado nos últimos anos, e que acaba 
impactando na política monetária do governo central, na medida em que provoca 
o aumento das taxas de juros da Selic e, consequentemente, o custo de carrega-
mento da DLSP, vai de encontro ao estudo de Giambigi (2008), que considerava que 
havia um perfil da dívida mais maduro e declinante. Essas expectativas, ao não se 
confirmarem, acabam por refletir de forma bastante significativa no cumprimento 
da meta do ROB estabelecida, conforme aponta a elevada sensibilidade apurada 
pela significância desta variável, e que são decorrentes dos reflexos negativos da 
atividade econômica e aumento dos custos de governos, tanto em relação à dívida 
quanto ao custo estrutural do setor público como um todo, dificultando qualquer 
ajuste fiscal que se tenta implementar.

tabela 8 – resultado da análise de dados em Painel – eFeitos Fixo – variação 
entre a meta de resultado Primário e o resultado Primário realizado – 2008 a 2015

VARIÁVEIS TOTAL ESTADOS

rpresultadobrutoajustado Coef. P>t

rtreceitatributria 1,75701 0,432

rcreceitadecontribuies 0,1259964 0,705

rpreceitapatrimonial -0,1435681 0,395

rppreceitaprpria 0,107959 0,763

transfernciasintergover. 0,9222968 0,045**

amortizaodeemprstimos 0,0098947 0,432

pessoaleencargossociais -0,7350766 0,500

juroseencargosdadvida -0,2696511 0,151

outrasdespesascorrentes -0,1040852 0,962

amortizaesdadvida -0,55477 0,578

pib 1,232534 0,003**
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VARIÁVEIS TOTAL ESTADOS

rpresultadobrutoajustado Coef. P>t

taxadejuros -2,283115 0,470

cambio 0,9475057 0,742

taxadeinflao 4,8798510 0,071***

_cons -0,6029127 0,552

sigma_u 1,6958019

sigma_e 3,4242764

rho 0,19694972

Number  of obs 216

R-sq:  within 0,1248

between 0,0024

overall 0,0931

Fonte: Dados  da pesquisa, rodados  no STATA,  Modelo de Painel  Efeitos Fixo com matriz de  variância e covariância
Nota 1: *, **, *** a 10%, 5% e 1% de significância, repectivamente.

5 Considerações finais

O objetivo dessa pesquisa foi avaliar, no primeiro plano, se o atual modelo 
de apuração do resultado fiscal retrata adequadamente a realidade fiscal dos 
governos estaduais, evidenciando as diferenças de metodologias e os problemas 
gerados na aplicação dos critérios estabelecidos na LRF e nos manuais definidos 
pelos formuladores de estatísticas fiscais no Brasil. 

No segundo plano foi proposto modelo com base em metodologia atualizada 
pelo FMI que estabeleceu novos critérios de apuração de indicadores fiscais por 
meio do GFSM ‒ 2014, o que possibilitou, por meio do ROB, buscar evidências, 
com utilização da estatística descritiva e análise de dados em painel, sobre quais 
dos seus componentes podem estar impactando na sua variabilidade em relação à 
meta de ROB estabelecida.

Houve limitação em relação à obtenção das informações necessárias para 
construção e obtenção do ROB, decorrente da forma como os atuais demonstrativos 
fiscais são elaborados e as informações disponibilizadas, sem, contudo, inviabilizar a 
análise produzida, o que poderá ser aprimorado em estudos posteriores.

Constatou-se, por meio dos resultados da avaliação em relação ao atual 
modelo de apuração do resultado fiscal, a existência de distorções oriunda dos 
atuais critérios utilizados no tratamento da informação, misturando recursos de 
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fontes e períodos diferentes, conceitos de contabilidade orçamentária e patri-
monial, dentre outros. Conforme ficou demonstrado, apesar de os avanços que 
têm sido implementados pela STN no sentido de padronização e da convergência 
da contabilidade pública nacional às normas internacionais, ainda há espaço para 
melhorias que possam refletir de forma mais satisfatória a situação fiscal dos 
governos estaduais.

Nesse sentido, o modelo proposto com base no GFSM – 2014 do FMI 
mostrou-se mais aderente ao conceito de resultado fiscal, ampliando o seu foco 
atual de evidenciar a solvência do estado e a redução da dívida, para um conceito 
mais abrangente que reflita a execução de outras medidas de política fiscal, tais 
como: capacidade de investimentos, geração de reservas para políticas anticíclicas, 
despesas eventuais, ampliação do nível de endividamento, dentre outros. 

Quanto aos dados obtidos em relação ao ROB, que corrige boa parte das 
distorções existentes, na medida em que adota o regime de competência para 
apropriação de receitas e despesas, quando exclui os investimentos, evidencia 
de forma mais clara a situação fiscal de cada ente subnacional. Nesse contexto, 
enquanto no modelo vigente para apuração do resultado fiscal as metas estão 
sendo atingidas, no modelo proposto e adaptado os objetivos não estão sendo 
cumpridos e a margem de disponibilidade financeira está cada vez mais apertada, 
o que impõe mais atenção do gestor e da sociedade para com o tema. 

Em relação às variáveis e aos componentes do ROB, tratados pelo modelo 
estatístico de regressão, verificou-se que os erros de estimativas na taxa de cresci-
mento do PIB e da Inflação, com a variação das Receitas de Transferências Inter-
governamentais, internalizados na elaboração do planejamento dos governos 
estaduais, tem impactado diretamente na variabilidade entre o ROB realizado e a 
meta do ROB estabelecida, o que justificaria maior atenção por parte dos formu-
ladores das políticas públicas, quando da elaboração do seus planos e objetivos.

Por último, sugere-se que outros estudos possam abordar este tema 
relacionado com a qualidade do resultado fiscal, buscando aprimorar e padro-
nizar a sua metodologia de apuração e aperfeiçoar os instrumentos utilizados para 
estimar os seus componentes, o que permitiria produzir uma informação mais útil 
e confiável para a gestão pública e a sociedade em geral.
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Apêndices 

Apêndice A –Variáveis macroeconômicas

Indicadores 
macro-econômicos

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB real 
(crescimento % a.a.)

Previsão
real

real/previsão

5.00
5.20
0,04

5,00
0,30

-0,94

4,50
7,50
0,67

5,50
2,70

-0,51

5,00
1,00

-0,80

5,50
2,70

-0,51

4,50
0,10

-0,98

0,80
-3,80
-5,75

Taxa de juros
Previsão

real
real/previsão

13,70
11,24
-0,18

12,70
7,27

-0,43

10,21
9,29

-0,09

8,71
9,07
0,04

10,76
8,46

-0,21

9,43
9,90
0,05

7,28
11,58

0,59

12,17
14,15
0,16

Câmbio 
(R$/U$$ - final de 

período – dezembro)

Previsão
real

real/previsão

2,23
2,34
0,05

1,85
1,74

-0,06

2,25
1,67

-0,26

1,88
1,88
0,00

1,79
2,04
0,14

1,86
2,18
0,17

2,06
3,57
0,73

2,67
2,51

-0,06

Taxa de inflação *
Previsão

real
real/previsão

4,50
5,90
0,31

4,50
4,31

-0,04

4,50
5,91
0,31

4,50
6,50
0,45

4,50
5,84
0,30

4,50
5,91
0,31

4,50
6,41
0,42

4,50
10,67
1,37

Fonte: Elaboração do autor e LDO da União para as previsões e índices econômicos consolidado do BC para o realizado
Obs.: *A Meta de inflação é estabelecida pelo CMN, com tolerância de dois pontos percentuais, para cima ou para baixo. 
Isso quer dizer que o índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), utilizado como referência no sistema de metas de 
inflação do governo federal, pode ficar entre 2,5% e 6,5% naquele ano sem que a meta seja formalmente descumprida.

Apêndice B –  Critérios utilizados no modelo proposto para apuração do resul-
tado fiscal dos estados brasileiros com base no GFSM ‒ 2014 

Item Critérios

Receita total =

Receita tributária (+) receita de contribuições (+) receita patrimonial (+) receita 
agropecuária (+) receita industrial (+) receita de serviços (+) transferências cor-
rentes (+) outras receitas correntes (+) amortização de empréstimos concedidos. 
Obtido conforme definido no Anexo 6 do MDF 6ª Edição, editado pela STN. Nota-se 
que as receitas de operações de crédito não são consideradas, assim como já não 
o eram no atual modelo, sendo mantido o regime de caixa para sua apropriação

Despesa total =

Pessoal e encargos sociais (+) juros e encargos da dívida (+) outras despesas cor-
rentes (+) inversões financeiras (+) amortização da dívida. Obtido conforme definido 
no Anexo 6 do MDF 6ª Edição, editado pela STN, mantendo o conceito de despesas 
empenhadas, que considera o total de despesas liquidadas e mais as despesas em-
penhadas e não liquidadas, estas, conhecida como RAP não Processado. No modelo 
do GFSM 2014, adaptado pelo IBGE/STN, em razão de ainda não estar consolidado 
o regime de competência com o uso da nova contabilidade pública no Brasil, foi 
utilizada a receita pelo regime de caixa e a despesa liquidada acrescida dos RAP 
não processados, critério que pode ser considerado como uma proxy do regime de 
competência. A despesa de consumo de ativo fixo, não deve ser considerada em 
razão da grande inconsistência, ainda existente, sobre o valor patrimonial dos ativos 
sujeitos à amortização e à depreciação.

Resultado Operacional Bruto – ROB = Receita (–) despesa, excluindo despesa com consumo de ativos fixos.



Tema II – Contabilidade Pública – Walter Luiz da Costa

Finanças Públicas – XXI Prêmio Tesouro Nacional – 2016380

Item Critérios

Resultado Operacional Líquido – ROL = Receita (–) despesa

Resultado previdenciário =

Todas as receitas e despesas relacionadas com o recebimento de contribuições e 
pagamentos de benefícios. Oportuno seria separar em resultado do fundo previden-
ciário, criado a partir das últimas reformas da previdência, que ainda é superavitário 
e o fundo financeiro, este deficitário, o que acarreta volumosos aportes de recursos, 
os quais deveriam ser destacados para contribuir com a maior transparência dessa 
informação. 

Despesas com superávits de 
 exercícios anteriores =

Despesas que utilizam como fonte de recursos reservas financeiras realizadas em 
períodos anteriores, que servem para cobrir despesas eventuais e/ou realizar políti-
cas anticíclicas em períodos de queda da atividade econômica e que, portanto, não 
deveriam impactar o resultado exercício.

Resultado Operacional Bruto  
– ROB ajustado =

ROB (-) Despesas com superávits de exercícios anteriores, de forma que demonstre 
tão somente o resultado bruto do exercício.

Resultado Operacional Líquido  
– ROL ajustado =

ROL (-) Despesas com superávits de exercícios anteriores, de forma a demonstrar 
tão somente o resultado liquido exercício.

Aquisição de Ativos Não Financeiros  
– AANF =

Total de investimentos realizados no exercício.

AANF Com superávits de exercícios 
anteriores =

Total de investimentos realizados com recursos gerados/arrecadados em exercícios 
anteriores.

AANF Com recursos próprios do exercício =
Total de investimentos realizados com recursos gerados/arrecadados no próprio 
exercício.

AANF Com recursos de operações de crédito = Total de investimentos realizados com recursos oriundos de aumento do endividamento.

AANF Com transferências 
intergovernamentais = 

Total de investimentos realizados com recursos oriundos de repasses de outros ní-
veis de governo.

AANF Com transferências de convênios = 
Total de investimentos realizados com recursos oriundos de repasses de outros ní-
veis de governo ou organizações nacionais ou internacionais.

Empréstimos/Endividamento Líquido  
– EEL ajustado =

ROL Ajustado (-) variação liquida das despesas financeiras (juros e encargos da dívida).

Aquisição bruta de ativos não financeiros = Total de investimentos realizados no exercício.

Empréstimos/Endividamento Líquido 
primário Ajustado – EELP ajustado = 

ROL Ajustado (-) aquisição de ativos não financeiros deduzidos das despesas de 
consumo de capital fixo, equivale ao atual resultado primário.
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Apêndice C –  Resultado fiscal adaptado com base no GFSM – 2014, 
estados brasileiros e previsto x realizado
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Apêndice D –  Resultado fiscal adaptado com base no GFSM – 2014, 
estados brasileiros e indíces de variação

Apêndice E –  Resultado fiscal adaptado com base no GFSM – 2014, 
estados brasileiros e análise vertical – receita total = 100
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Apêndice F –  Resultado fiscal adaptado com base no GFSM – 2014, 
estados brasileiros e análise horizontal – 2008 = 100

Apêndice G –  Resultado fiscal adaptado com base no GFSM – 2014, 
estados brasileiros e valores reais a preços de dez./15
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Apêndice H –  Resultado fiscal adaptado com base no GFSM – 2014, 
estados brasileiros e investimentos



XXI Prêmio Tesouro Nacional – 2016

Regulamento





Regulamento

Finanças Públicas – XXI Prêmio Tesouro Nacional – 2016 387

Regulamento 1

Disposições gerais

Art. 1º Idealizado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e instituído pela 
Portaria nº 31, de 29 de março de 2016, da Escola de Administração Fazendária 
(Esaf), o concurso XXI Prêmio Tesouro Nacional – 2016 será regido pelo presente 
regulamento e pelas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993; nº 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, e nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Parágrafo único. A responsável pela realização do Prêmio será a Escola de 
Administração Fazendária (Esaf), com sede na Rodovia DF-001, Km 27,4 – Setor 
de Habitações Individuais Sul – Lago Sul – Brasília – DF – CEP 71686-900, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 02.317.176/0001-05. 

Art. 2º O Prêmio tem a finalidade de estimular a pesquisa na área de Finanças 
Públicas, reconhecendo os trabalhos de qualidade técnica e de aplicabilidade na 
Administração Pública.

Do período

Art. 3º O concurso XXI Prêmio Tesouro Nacional – 2016 terá início em 31 
de março e término em 12 de setembro de 2016, abrangendo todo o território 
nacional. 

Da participação

Art. 4º Poderão concorrer trabalhos individuais e em grupo, de concorrentes de 
qualquer nacionalidade e área de formação acadêmica (graduação ou pós-gra-
duação) ou que estejam cursando o último ano de curso de graduação.

1 Instituído pela Portaria nº 31, de 29/03/16, publicada no DOU de 31/03/16, Seção 1
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Art. 5º Ficam impedidos de participar:

I – trabalhos de autoria dos membros da comissão julgadora e dos respon-
sáveis pela execução do concurso lotados na Diretoria de Educação da 
Escola de Administração Fazendária, bem como de seus parentes até 
terceiro grau; 

II – capítulos de teses ou dissertações que já tenham sido premiados; e

III – trabalhos premiados ou agraciados com menção honrosa em edições 
anteriores do Prêmio STN ou em outros certames congêneres.

Do tema

Art. 6º O concorrente deverá apresentar apenas uma monografia sobre um dos 
temas especificados a seguir:

POLÍTICA FISCAL E CONTABILIDADE PÚBLICA

No ano comemorativo em que a Secretaria do Tesouro Nacional completa 30 anos, 
o Concurso apresenta como temas “Política Fiscal e Contabilidade Pública”.

A Política Fiscal reflete o conjunto de medidas que buscam a estabilidade, o 
crescimento e o desenvolvimento econômico do país. Por meio dela, o Governo 
arrecada receitas, provê serviços públicos, redistribui renda e estimula a criação 
de empregos e o aumento dos investimentos. Assim, os estudos sobre política 
fiscal podem ser elaborados sob diferentes ângulos, desde que se analisem ações 
do Governo dentro daquele escopo e objetivo.

A Contabilidade Pública, por sua vez, contempla o conjunto de práticas relacio-
nadas ao registro do patrimônio público e da gestão orçamentária e fornece 
informações úteis ao processo de tomada de decisão e à evidenciação dos efeitos 
das ações e políticas públicas nas contas dos governos. Ademais, é a base para a 
apuração de custos, para o levantamento de informações de estatísticas fiscais e 
para o exercício do controle interno, externo e social, sendo instrumento funda-
mental para a materialização da transparência na gestão pública.

Parágrafo único. As monografias preferencialmente devem apresentar enfoque 
atual com aplicabilidade para o caso brasileiro, podendo aplicar-se aos três níveis 
de governo – União, estados e municípios, simultaneamente ou separadamente. 
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Dos prêmios

Art. 7º Serão premiados os cinco primeiros colocados independente dos temas 
previstos no artigo anterior. 

§ 1º A comissão julgadora poderá não conferir prêmios quando as monografias 
não possuírem qualidade satisfatória ou estiverem inadequadas ao tema.

§ 2º A comissão julgadora poderá conceder até o total de cinco menções honrosas.

Art. 8º A premiação será a seguinte:

I – valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o 1º colocado;
II – valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) para o 2º colocado;
III – valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o 3º colocado;
IV – valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o 4º colocado; 
V – valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o 5º colocado;
VI – certificado para os cinco primeiros colocados e para as menções 
honrosas, se houver; e
VII – publicação da monografia dos cinco primeiros colocados e menções 
honrosas, se houver. 

Parágrafo único. Os valores dos respectivos prêmios estarão sujeitos à incidência, 
dedução e retenção de impostos, conforme legislação em vigor, por ocasião da 
data de pagamento da premiação. 

Das inscrições

Art. 9º As inscrições deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas via encomenda 
expressa, tipo sedex, ou serviço similar, com data de postagem até 12 de setembro 
de 2016, para o seguinte endereço:

Escola de Administração Fazendária – Esaf
Diretoria de Educação – Dired 
XXI Prêmio Tesouro Nacional – 2016
Rodovia DF-001, km 27,4
Setor de Habitações Individuais Sul – Bloco B – Lago Sul
Brasília–DF – CEP 71686-900 

§ 1º Será considerada como data de inscrição aquela constante do protocolo ou 
carimbo de entrega do material completo junto ao serviço postal, sendo rejeitadas 
as inscrições postadas após a data estipulada no caput deste artigo. 
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§ 2º Os trabalhos enviados que não chegarem em tempo hábil na Esaf, até a data 
da avaliação da comissão julgadora, não serão avaliados.

§ 3º É imprescindível que o autor ou representante do grupo preencha correta-
mente todos os dados solicitados na inscrição, necessários, exclusivamente, à sua 
identificação e localização, confirmando, inclusive, a aceitação do regulamento. 

I - A identificação dos demais autores, quando se tratar de trabalho em 
grupo, estará condicionada à participação direta e efetiva na pesquisa, 
bem como na elaboração da monografia, cujos dados pessoais deverão ser 
informados no ato da inscrição. 

II - A inclusão como autor, tratando-se de trabalho em grupo, de professor 
orientador em curso de graduação, mestrado ou doutorado não será aceita 
pela comissão julgadora, salvo em situações pertinentes, quando ocorrer 
efetiva produção conjunta. 

§ 4º As inscrições deverão conter os seguintes documentos:

a) ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada pelo autor ou repre-
sentante do grupo;

b) comprovante de inscrição preenchido e assinado pelo autor ou represen-
tante do grupo, que será devolvido após a conferência dos documentos, 
como prova da aceitação da inscrição;

c) declaração de inexistência de plágio ou autoplágio preenchida e assinada 
pelo autor e, no caso de trabalho em grupo, por cada integrante; 

d) declaração de ineditismo preenchida e assinada pelo autor e, no caso de 
trabalho em grupo, por cada integrante; 

e) autorização de publicação, no todo ou em parte, pelo autor e, no caso de 
trabalho em grupo, por cada integrante; 

f) cópia do documento de identidade do autor e/ou de cada integrante do grupo; 

g) currículo atualizado, assinado e com todas as páginas rubricadas, do autor, 
e, no caso de trabalho em grupo, de cada integrante; 

h)  cópia do diploma de graduação ou pós-graduação expedido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação ou, quando 
for o caso, comprovante de matrícula no último ano de graduação em cur-
so reconhecido pelo Ministério da Educação. 

i) uma via impressa da monografia, preferencialmente em espiral ou grampeada;

j) resumo da monografia com um máximo de 500 (quinhentas) palavras, 
uma via separada e no corpo do texto; e



Regulamento

Finanças Públicas – XXI Prêmio Tesouro Nacional – 2016 391

k) cd-rom ou pendrive contendo os itens (i) e (j) em arquivo compatível com 
a versão 2007 do MS-Word, ou superior, quando se tratar de planilhas ou 
gráficos, compatível com a versão 2007 do MS-Excel, ou superior. O ar-
quivo magnético deverá ser idêntico à monografia e ao resumo impressos.

§ 5º Os documentos de que tratam as alíneas (a) e (b) do § 4º deste artigo e, 
no caso de trabalho em grupo, deverão estar em nome de um representante que 
responderá para todos os fins de direito perante os organizadores do certame. 

§ 6º No caso de trabalho em grupo, todos os integrantes da equipe deverão 
encaminhar os documentos de que tratam as alíneas (f), (g) e (h) do § 4º deste artigo.

Art.10. A monografia deverá ser inédita. Consideram-se inéditos os trabalhos que 
não tenham sido publicados em meio impresso ou eletrônico, tais como livros, 
revistas acadêmicas e outros periódicos de grande circulação.

Parágrafo único. Serão também considerados inéditos os textos inseridos em 
documentos de circulação restrita de universidades, órgãos públicos, empresas, 
congressos, encontros e centros de pesquisa, como notas e textos para discussão 
e similares.

Art. 11. As inscrições que não atenderem ao disposto neste regulamento serão 
desclassificadas.

Parágrafo único. Eventuais dúvidas sobre o processo de inscrição poderão ser 
dirimidas por meio do endereço eletrônico premio-stn.df.esaf@fazenda.gov.br.

Da apresentação dos trabalhos

Art. 12. Os documentos de que tratam as alíneas (I) e (J) do § 4º do Art. 9º deverão 
ser digitados em espaço duplo entre as linhas, corpo 12, fonte arial; margem 
esquerda e superior de 3 cm, direita e inferior de 2 cm; papel branco, formato 
A4 (210 mm x 297 mm), apenas em uma face, e a monografia deverá, ainda, ser 
apresentada em um número de páginas entre 30 e 80, incluindo os anexos.

§ 1º A apresentação dos textos obedecerá preferencialmente à NBR 10719 (Apresen-
tação de Relatórios Técnico-Científicos), à NBR 10520 (Citação em Documentos) 
e à NBR 6028 (Resumos) da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

§ 2º O currículo, a monografia e o resumo deverão ser redigidos em língua portuguesa. 

Art. 13. O resumo, cujo conteúdo é parte integrante da avaliação, deverá informar 
os elementos fundamentais da monografia, ressaltando os objetivos principais, 
limites, método utilizado e resumo dos resultados, destacando a contribuição do 
trabalho e principais conclusões.
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Art. 14. A monografia, o resumo e os respectivos arquivos magnéticos deverão 
ser apresentados sem qualquer informação que identifique a autoria, direta ou 
indiretamente, sob pena de desclassificação e, em hipótese nenhuma, deverão ser 
mencionados no texto os nomes do autor, da instituição de ensino ou do professor 
orientador, haja vista que a identificação se dará por meio da ficha de inscrição.

 Art 15. Na capa da monografia, deverão constar a identificação do concurso XXI 
Prêmio Tesouro Nacional – 2016, na margem superior da folha, o tema e o título 
do trabalho, estes centralizados na folha.

Da apuração do resultado

Art. 16. A comissão julgadora será composta por até sete membros, entre eles 
profissionais de notório saber em Economia e/ou Finanças Públicas, designados 
pelo Diretor-Geral da Esaf, mediante portaria. 

§ 1º Entre os membros da comissão julgadora, o Diretor-Geral da Esaf designará 
o presidente. 

§ 2º Estando presente o presidente, poderá a comissão julgadora deliberar com a 
presença da maioria de seus membros. 

§ 3º Em caso de eventual impossibilidade de participação de algum membro da 
comissão julgadora, o presidente poderá designar como suplente um especialista 
de notório saber. 

§ 4º Quando da avaliação das monografias, a comissão julgadora não terá conhe-
cimento da identidade dos participantes, para que tal identificação não influa no 
julgamento dos textos.

§ 5º Deverá declarar-se suspeito e abster-se de participar da avaliação de deter-
minada monografia, o membro da comissão julgadora que for capaz de identificar 
indícios ou proceder ao reconhecimento da autoria do trabalho.

§ 6º Os nomes dos componentes da comissão julgadora serão divulgados quando 
da publicação do resultado do concurso no Diário Oficial da União. 

§ 7º Os critérios de avaliação serão estabelecidos pela comissão julgadora.

Art. 17. Em caso de empate, caberá ao presidente da comissão julgadora proferir 
o voto de desempate. 
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Do resultado e da premiação

Art. 18. O resultado do concurso será publicado no Diário Oficial da União e 
estará disponível nos sítios de internet da Secretaria do Tesouro Nacional (www.
tesouro.fazenda.gov.br) e da Esaf (www.esaf.fazenda.gov.br) a partir do dia 14 de 
novembro de 2016.

Art. 19. A solenidade de premiação será realizada em Brasília/DF em data a ser 
divulgada oportunamente. 

§ 1º Para a cerimônia de premiação, serão fornecidas diárias e passagens, em 
território nacional, desde que residentes fora de Brasília (DF), aos autores das 
monografias premiadas ou, no caso de trabalho em grupo, aos representantes, 
inclusive àqueles com menção honrosa.

§ 2º Os autores que tiverem suas monografias premiadas, inclusive com menções 
honrosas, se solicitados, deverão apresentar seus trabalhos em um workshop, no 
dia posterior a data da cerimônia de premiação, em Brasília (DF). 

§ 3º Após a divulgação do resultado no Diário Oficial da União, o premiado terá o 
prazo de 2 dias úteis para confirmar presença na cerimônia de premiação, por meio 
do endereço eletrônico premio-stn.df.esaf@fazenda.gov.br, e encaminhar, digita-
lizados, os documentos necessários à sua participação, conforme solicitado pelos 
organizadores do evento.

Disposições finais

Art. 20. O material encaminhado para inscrição no XXI Prêmio Tesouro Nacional 
– 2016 não será devolvido e passará a integrar o acervo bibliográfico da STN.

Art. 21. A STN e a ESAF poderão editar, publicar, reproduzir e divulgar, impressa ou 
digitalmente, o conteúdo dos trabalhos inscritos, total ou parcialmente, sem ônus, 
bem como as imagens e vozes dos participantes, assegurados os direitos autorais.

Art. 22. As monografias premiadas deverão manter o seu ineditismo até a publi-
cação oficial pelo Tesouro Nacional. 

Parágrafo único. Os autores dos trabalhos premiados deverão fazer menção expressa 
ao Prêmio ora regulado, em toda e qualquer utilização pública da monografia.

Art. 23. Os concorrentes inscritos no concurso são responsáveis pela autoria e 
conteúdo dos trabalhos encaminhados, não cabendo qualquer responsabilidade 
aos realizadores do certame por eventuais infringências aos direitos autorais de 
terceiros ou por divulgação de informações de caráter sigiloso. 

Art. 24. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral da ESAF.

http://www.tesouro.fazenda.gov.br
http://www.tesouro.fazenda.gov.br
http://www.esaf.fazenda.gov.br
mailto:premio-mf.df.esaf@fazenda.gov.br
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