
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA – PIMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTOS DE LONGO PRAZO DE REFORMAS FISCAIS SOBRE A 
ECONOMIA BRASILEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLLYANA JUCÁ SANTANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIFE 

1 

2008 

 



POLLYANA JUCÁ SANTANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTOS DE LONGO PRAZO DE REFORMAS FISCAIS SOBRE A 
ECONOMIA BRASILEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao curso de Pós-
Graduação em Economia da 
Universidade Federal de Pernambuco 
como último requisito para a obtenção do 
grau de Mestre em Economia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROF. PhD. TIAGO VANDERLEI de VASCONCELOS CAVALCANTI 
ORIENTADOR 

 
PROF. DR. NELSON LEITÃO PAES 

CO-ORIENTADOR 
 
 
 
 
 
 
 

RECIFE 
2008 

1 
 

 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santana, Pollyana  Jucá 
      Impactos de longo prazo de reformas fiscais sobre 
a economia brasileira / Pollyana Jucá Santana.  – 
Recife : O Autor, 2008. 
      64 folhas :  fig. e tabela. 
 
      Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CCSA. Economia, 2008. 
 
      Inclui bibliografia e apêndice. 
 
1. Despesa pública   2. Finanças públicas.  3. Bem-
estar econômico.   4. Política fiscal - Brasil.    I.  Título. 
 
      336.14                 CDU (1997)                        UFPE 
      336                    CDD (22.ed.)           CSA2008-064 

 



2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
“A meus pais, anjos de Deus na minha vida” 

3 
 



AGRADECIMENTOS 
 
 
A Deus, pela vida, por minha família e pelas enormes oportunidades que me oferece, como a 
realização desse curso. 
 
A minha família, sempre a me apoiar, ajudar, ouvir, mesmo a distância. 
 
Aos professores do PIMES pelo conhecimento a nós transmitido, em especial aos professores 
Tiago Cavalcanti e Nelson Paes, imprescindíveis na realização deste trabalho. 
 
A meus amigos e colegas do curso, pessoas maravilhosas que tive o privilégio de conhecer 
nessa jornada em Recife. 
 
Aos amigos Bruno, Edward, Hélio, Janaína, Joedson, Josemar, Keuler, Michela, Sávio, 
Themis e Tiago, pelo companheirismo em todos os momentos, nos estudos, trabalhos, 
conversas, momentos de distração. 
 
A Genifer, presente, virtualmente, em todo o desenvolvimento deste trabalho.  
 
 
 
 
 
 

 

4  
 



 
"A economia só será viável se for humana, para o homem e pelo homem." 

( Papa João Paulo II )  
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RESUMO 
 
Este trabalho objetiva analisar o impacto sobre a economia brasileira de reduções no gasto corrente e 
aumento do gasto público em investimento, empregando um modelo de equilíbrio geral com 
crescimento exógeno, calibrando o modelo com dados da economia brasileira em 2005 a fim de 
avaliar a dinâmica da mesma em simulações dos parâmetros de política fiscal (gastos e tributos). 
Partindo da hipótese de que o Estado brasileiro está num patamar elevado, as simulações deste 
trabalho procuram: i) Reduzir o tamanho do governo para valores de economias com nível de 
desenvolvimento similar ao brasileiro; ii) aumentar o gasto do governo com investimentos para o 
tamanho ótimo. Os resultados sugerem que apenas a redução do consumo público com conseqüente 
queda da tributação não é favorável para a economia, pois não altera significativamente a taxa de 
investimento da economia, sendo muito prejudicial ao setor público que reduziria seu consumo em 
mais de 20% e a perda de arrecadação seria entre 1 e 17% (em termos reais). Mas ao elevar a taxa de 
investimento pública, os resultados sugerem grandes alterações no nível de capital e bem-estar, bem 
como elevação real de arrecadação, apesar da queda da carga tributária. Mas ainda seria necessária 
reforma administrativa que reduziria consumo do governo entre 1 e 8,5%. 
Palavras-chaves: Despesa pública; Investimento público; Política fiscal; Bem-estar econômico.  
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ABSTRACT 
 

This paper aims to examine the impact on the economy of reductions in current spending and 
increasing public spending on investment, employing a general equilibrium model with exogenous 
growth. The model will be calibrated with data from the Brazilian economy in 2005 to assess the 
dynamics of the same in simulations of the parameters of fiscal policy (taxes and spending). On the 
assumption that the Brazilian state is a high level, the simulations of this work seek to: i) reducing the 
size of government to values of economies with level of development similar to Brazilian ii) increase 
of government spending on investments for the size great. The results suggest that only the reduction 
of public consumption with a consequent fall of taxation is not favorable for the economy because it 
does not significantly alter the rate of investment in the economy, with very detrimental to the public 
sector to reduce their consumption by more than 20% and loss of revenue would be between 1 and 
17% (in real terms). But to raise the rate of public investment, the results suggest major changes in the 
level of capital and welfare, and actual lifting of collection, despite the fall in tax burden. But it would 
be necessary administrative reform that would reduce consumption of government between 1 and 
8,5%. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo principal desse trabalho é analisar a relação entre os gastos públicos no 

Brasil e seu impacto sobre a economia, estimando através de simulações, quais seriam os 

efeitos de uma redução nos gastos correntes e aumento do gasto com investimento na 

acumulação de capital e no bem-estar. 

É indiscutível a importância do Estado na organização das sociedades, tanto para 

manter a ordem interna como para prover bens e serviços não oferecidos em quantidades 

ótimas pelo mercado. Através do governo e suas diversas esferas, o Estado tem o dever de 

garantir o cumprimento de contratos, direitos de propriedade, além de regular os mercados, 

evitando assim excessos que prejudiquem a atividade econômica e a sociedade, como a 

formação de cartéis, por exemplo. Outra grande função do Estado consiste em oferecer à 

sociedade bens e serviços que possuem avaliação social maior que avaliações privadas, sendo 

que esses bens podem ser oferecidos somente pelo governo, como segurança nacional ou a 

justiça, ou passíveis de provisão pelo mercado, como saúde, educação e infra-estrutura. Estes 

últimos não são ofertados na quantidade desejada pela sociedade, pois possuem alto custo e 

baixo retorno, mas por serem grandes fontes de externalidades positiva acabam sendo 

providos pelo Estado. 

A investigação dos efeitos da presença do Estado na economia vem sendo alvo de 

pesquisas teóricas e empíricas que buscam analisar o impacto do gasto público no crescimento 

econômico e no bem-estar, sendo que a maioria considera que o gasto em infra-estrutura 

(investimento público) é o único gasto produtivo e seria responsável por aumentar a 

produtividade dos fatores privados. Entretanto, esse efeito positivo gerador de externalidades 

benéficas à economia tem limite, pois esse gasto é financiado por impostos distorcivos que 

diminuem a eficiência da alocação de recursos. 

A primeira contribuição a esse debate surge com a chamada “Lei de Wagner”, do 

final do século dezenove, que teoriza que os bens públicos são bens superiores, sendo que o 

gasto público como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) cresceria de acordo com o 

desenvolvimento das nações. Mas é Samuelson (1954) que chama a atenção para a questão de 

qual deveria ser o gasto ótimo do governo, considerando os bens públicos como parte 

integrante da cesta de consumo das famílias. Já Barro (1990) modifica a forma de avaliar o 

gasto ótimo, considerando que este seria um insumo essencial na produção.  
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Aschauer (1989) é o pioneiro em estudar empiricamente a relação entre gasto 

produtivo e crescimento econômico, e encontra que gastos com infra-estrutura (rodovias, 

aeroportos, entre outros) contribuem para a elevação da produtividade do setor privado nos 

Estados Unidos. Barro (1989) estende tal análise utilizando dados cross-country para 72 

países e seus resultados demonstram que gastos correntes são inversamente e investimentos 

públicos positivamente correlacionados com crescimento econômico. Outros autores como 

Easterly e Rebelo (1993) encontram resultados semelhantes. Em relação à economia brasileira, 

podemos citar Ferreira e Malliagros (1998), que encontram evidências de efeito positivo dos 

investimentos públicos e Cândido Júnior (2001) que conclui que a proporção de gasto público 

no Brasil está acima do seu nível ótimo, apesar da externalidade positiva do gasto com 

investimento. Ferreira e Nascimento (2006) utilizando um modelo de crescimento exógeno e 

simulações encontram que um retorno aos níveis de investimento público da década de 1960-

80 seria benéfico para a economia brasileira, desde que financiado por redução do gasto 

corrente. 

Este trabalho procura contribuir para o debate acerca da presença do Estado na 

economia ao inserir o fator capital público na função de produção, como em Ferreira (2006), 

mas diferenciando da análise deste autor ao estimar qual deveria ser o gasto corrente do 

governo e qual o gasto ótimo em investimento. Além de calibrar o modelo para a economia 

brasileira, serão realizadas simulações a fim de analisar a dinâmica de variáveis de interesse 

(produto, consumo, capital, bem-estar) em diversos cenários de política fiscal. 

Mais especificamente, este trabalho objetiva encontrar um nível de gasto público 

corrente compatível com a realidade do país, através de um exercício empírico que compara a 

economia brasileira com as demais economias; encontrar um gasto ótimo em infra-estrutura 

utilizando um modelo de crescimento exógeno, sendo os fatores produtivos o capital privado, 

trabalho e o capital público, sendo a forma de financiamento do governo taxação sobre a 

renda do capital, do trabalho e sobre o consumo, calibrando o modelo com dados da economia 

brasileira para 2005 e realizando simulações dos parâmetros fiscais. 

O primeiro grupo de simulações considera alterações na política tributária e nos 

gastos com consumo público, sem alterar a taxa de investimento do governo. Buscamos com 

isso analisar os impactos da redução do Estado através da queda do gasto corrente e 

conseqüentemente da carga tributária. O segundo grupo acrescenta uma elevação do 

investimento do setor público além da queda do consumo, e como a redução do gasto corrente 

é maior que a elevação do investimento, ainda é possível reduzir a carga tributária. 
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Os resultados encontrados sugerem que o consumo final das administrações públicas 

deveria ser menor que o atual (15% do PIB ao invés dos atuais 19% de 2004) e que o governo 

deveria gastar em investimentos em torno de 3,80% do PIB, valor superior ao dispêndio 

público em formação de capital fixo de 1,87% (média 1995-2005). 

Em relação às simulações, os resultados indicam que apenas a redução do consumo 

público com conseqüente queda da tributação não é muito favorável para a economia, pois 

não altera significativamente a taxa de investimento, sendo muito prejudicial ao setor público 

que reduziria seu consumo em mais de 20% e a perda de arrecadação seria entre 14 e 18% 

(em termos reais). Mas ao elevar a taxa de investimento pública, os resultados sugerem 

grandes alterações no nível de capital e bem-estar, bem como elevação real de arrecadação, 

apesar da queda da carga tributária. Mas ainda seria necessária a reforma administrativa que 

reduziria os gastos com consumo entre 1 e 8,5%. 

Esse trabalho contempla, além desta introdução, outras seis seções. A primeira 

apresenta o desenvolvimento teórico e empírico acerca do tema, a seção dois traz uma análise 

das finanças públicas, na tentativa de encontrar as razões que estruturaram o setor público 

atual, e a seção três faz uma comparação do Brasil com outros países, levantando a discussão 

sobre tamanho do governo brasileiro comparado com outras nações. A seção quatro traz o 

modelo empregado, bem como a metodologia para a realização das simulações, a seção cinco 

discute os principais resultados encontrados e, por fim, na última, têm-se as considerações 

finais do estudo. 
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1. REVISÃO DA LITERATURA 
 

O governo interfere na atividade econômica de diversas formas e o impacto de sua 

presença na economia tem sido alvo de pesquisas teóricas e empíricas de diversas correntes de 

pensamento. A primeira contribuição a esse debate surge com a chamada “Lei de Wagner”, 

proposta pelo economista alemão Adolph Wagner no final do século dezenove. Segundo ele, 

o gasto público como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) cresceria de acordo com o 

desenvolvimento das nações, ou seja, a medida que um país fosse se tornado industrializado 

sua população exigiria uma maior presença do Estado na economia, nesse sentido, o bem 

público seria um “bem superior”, onde o aumento da renda exigiria um aumento em 

proporção maior da oferta do bem público (Barro, 1999).  

Algumas razões apontadas como explicativas para esse fenômeno seriam a 

necessidade de investimento em educação, o aumento da população idosa e conseqüentemente 

de assistência previdenciária e de saúde, a função do Estado de promover o bem-estar e o 

aumento da necessidade de serviços administrativos e de proteção aos direitos e às pessoas. 

Diversos pesquisadores testaram a “Lei de Wagner”, tanto para dados cross-section entre 

países como para dados de séries temporais, como Barro (1989) que encontra evidências que 

validam tal hipótese para gastos com transferências e educação, mas não para outros gastos, 

sendo sua amostra um painel para vários países entre 1960-85.  

Seguindo essa linha de pensamento, o entre guerras é dominado pela teoria 

Keynesiana, onde o governo seria o grande condutor do desenvolvimento do país. Como o 

gasto público é parte significativa da demanda agregada, quando a economia estivesse em 

recessão o Estado deveria aumentar seu dispêndio a fim de estimular a economia através do 

efeito multiplicador. Ganham relevância as políticas de estabilização e de redução das 

desigualdades, incentivando e fortalecendo o Estado do Bem-Estar Social. Mas é Samuelson 

(1954) que chama a atenção para a questão de qual deveria ser o gasto ótimo do governo com 

seu artigo “The Pure Theory of Public Expenditure”. Este artigo inicia o debate sobre a oferta 

ótima de bens públicos, considerando que o gasto do governo deveria ser exclusivo para a 

produção de tais bens que entrariam na cesta de consumo das famílias, e a provisão ótima 

seria aquela que maximizaria uma função de bem-estar social calculada a partir da agregação 

das utilidades individuais. 

Uma nova forma de avaliar a participação do governo na atividade econômica surge 

com os modelos de crescimento endógeno da década de 1980-90, onde o gasto público (bens 
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e serviços ofertados pelo estado) seria um fator produtivo essencial na produção, e não bens 

públicos que entram na utilidade das famílias.  

 

1.1 Influência do gasto público na atividade econômica 

 

Há diversas maneiras de introduzir o governo nos modelos de crescimento 

econômico, o gasto público pode ser um componente da cesta de consumo ou ser um fator 

produtivo, podendo ser exógeno ou endogeneizado. Ao ser considerado um bem de consumo, 

o gasto público passa a afetar diretamente a utilidade das famílias, como praças, parques, 

educação e justiça, por exemplo, Mas ao tratá-lo como fator produtivo, como neste trabalho, 

considera-se que o gasto público aumenta a produtividade dos fatores privados (capital e 

trabalho). 

Os modelos neoclássicos tradicionais de crescimento econômico consideram que a 

taxa de crescimento per capita é devida ao avanço tecnológico, tido como exógeno, assim 

como os parâmetros do governo. Esses modelos são interessantes para estudar a dinâmica de 

transição pela qual passa uma economia até atingir o estado estacionário, portanto são 

apropriados para analisar alterações nos parâmetros do modelo, como no caso de alterações 

dos parâmetros fiscais. Os modelos de crescimento endógeno surgiram na tentativa de 

identificar os fatores determinantes do crescimento, uma vez que os modelos neoclássicos não 

dizem muito sobre as fontes do crescimento. Algumas formas de tornar o crescimento 

endógeno são: considerar que há retornos constantes ao capital (modelos AK), através de 

fatores que gerem externalidades na produção, como capital humano ou gastos públicos, ou 

hipóteses como Learning-by-Doing ou Knowledge Spillover, também geradores de 

externalidade na produção. Por gerarem externalidades, é de interesse dos “policy makers” 

que esses fatores sejam modificados por políticas, aumentando seus efeitos sociais mais do 

que os efeitos privados da firma/agente que o possui (Barro e Sala-i-Martin, 2004). 

O desenvolvimento teórico da relação entre gasto público e crescimento econômico 

não é recente, mas é Barro (1990) que retoma essa agenda de pesquisa ao estender um modelo 

padrão de crescimento endógeno (AK), incorporando o gasto público na função produção e 

determinando o tamanho ótimo do estado que maximizaria a taxa de crescimento da economia. 

Em seu modelo, o governo é financiado por um imposto único sobre a renda e o gasto do 

governo entra como um fator na função de produção da firma representativa, ou seja, todo o 

gasto do governo é considerado produtivo. A taxa de crescimento da economia se eleva com o 
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aumento do tamanho do governo (presente no modelo através do imposto sobre a renda) no 

começo por causa do efeito da elevação da produtividade privada, mas atinge um máximo e 

começa a diminuir por causa da queda da parcela da renda apropriada pelas famílias. Neste 

modelo há retornos constantes de escala, mas há crescimento no estado estacionário por causa 

do conceito amplo de capital (inclui capital humano).  

Turnovsky (1996) estende o modelo de Barro para analisar o papel de um imposto 

sobre o consumo no crescimento econômico e no bem-estar.  Ele desenvolve duas alternativas, 

primeiro considera o gasto do governo parte da cesta de consumo das famílias, depois fator 

produtivo, sendo que além da tributação sobre o consumo há taxação sobre a renda. O 

principal resultado é que a política fiscal ótima vai depender do grau de congestionamento do 

uso do bem público, além de propor uma regra para o tamanho ótimo do governo e a forma de 

financiamento desses gastos. 

Assim como este autor, Ágenor (2005) objetiva determina uma estrutura ótima de 

dispêndio público, sendo este divido entre gastos com serviços de educação, infra-estrutura e 

demais serviços. Em seu modelo de crescimento endógeno, há acumulação de capital físico e 

humano e adotando as hipóteses de que a mão-de-obra deve ser educada para se tornar mais 

produtiva e que o investimento em infra-estrutura possui efeito positivo sobre a acumulação 

de capital humano ele conclui que o gasto ótimo em infra-estrutura dependeria de como esta 

afeta a produção de mão-de-obra qualificada e do nível de qualidade da educação. O gasto 

ótimo com serviços de educação seria determinado pelos mesmos parâmetros do investimento, 

e o gasto com demais serviços (que aumentam a utilidade) deveria ser zero. 

Devarajan et al. (1996) ao contrário de Turnovsky divide os gastos ao invés de 

separar a tributação. Ele deriva um modelo a partir de Barro (1990), mas inclui dois fatores 

produtivos providos pelo governo, um representando os gastos correntes e o outro o 

investimento público. Encontra que a taxa de crescimento per capita depende não só da 

produtividade física dos componentes diferentes de despesa pública, mas também das parcelas 

iniciais.  Assim, uma troca a favor de um tipo de gasto do governo pode elevar a taxa de 

crescimento, mas isso pode não ocorrer se sua parcela inicial for muito alta.  

 A análise empírica dessa relação entre governo e crescimento econômico vem sendo 

estudada desde a década de 1960, mas a discussão sobre a produtividade do gasto público é 

mais recente, sendo o trabalho pioneiro de Aschauer (1989), que analisa econometricamente 

esse tema e encontra que gastos com infra-estrutura (rodovias, aeroportos, entre outros) 

contribuem para a elevação da produtividade do setor privado nos Estados Unidos. Barro 
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(1989) utiliza o modelo detalhado em Barro (1990) 1  para estudar a determinação do 

crescimento per capita, do investimento em capital físico e humano, e o crescimento 

populacional, utilizando dados cross-country para 72 países. Seus resultados demonstram que 

gastos correntes são inversamente correlacionados com crescimento econômico, enquanto 

investimentos públicos e uma proxy para garantia dos direitos de propriedade são 

positivamente correlacionadas com essa variável.  

Utilizando estimações cross-country entre diversos países, Easterly e Rebelo (1993), 

encontram que o investimento público em transporte e comunicações é altamente 

correlacionado com o crescimento econômico, mas para outras categorias de gasto público, 

eles não encontraram evidências de que sejam despesas produtivas. Devarajan et al. (1996) 

utilizando dados de 43 países em desenvolvimento e no período de 1970-1990, encontram 

resultados contraditórios aos demais trabalhos empíricos nesta área. Demonstram que um 

aumento na parcela de despesa corrente tem correlação positiva e estatisticamente significante 

com o crescimento econômico, já o componente investimento apresentou correlação negativa. 

A justificativa dos autores é que o gasto com investimento público nesse período era alto em 

países em desenvolvimento e tais despesas aparentemente produtivas, quando usadas em 

excesso, poderiam se tornar improdutivas (na margem). 

Em relação à economia brasileira, Ferreira e Malliagros (1998) investigam a 

correlação entre investimento público em infra-estrutura e crescimento econômico no período 

de 1950/95 e encontram evidências de forte correlação positiva. Outros dois trabalhos 

empíricos para a economia brasileira devem ser citados. O primeiro é um estudo de Cândido 

Júnior (2001), que objetiva analisar a relação entre gastos públicos e crescimento econômico 

no Brasil no período de 1947-95 de forma agregada, usando duas metodologias que permitem 

estimar a elasticidade gasto-produto, os efeitos das externalidades e o diferencial de 

produtividade entre os setores público e privado. Ao analisar consumo e transferências o 

efeito externalidade apresentou-se negativo, mas ao incluir os investimentos os resultados 

sugerem uma externalidade positiva, porém a produtividade do setor público foi inferior a do 

setor privado. As elasticidades gasto-produto nos dois conceitos de gasto foram negativas e a 

equação de curto prazo mostrou que os gastos públicos defasados em um período têm impacto 

positivo sobre o PIB, porém no longo prazo, esse efeito se reverte. Portanto, este autor conclui 

que a proporção de gasto público no Brasil está acima do seu nível ótimo e que existem 

indícios de baixa produtividade.  

 
1 Barro desenvolve os dois trabalhos em 1989, mas o trabalho teórico só publicado no ano seguinte. 
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O segundo artigo é de Assis e Dias (2004) que procede a uma análise similar a de 

Cândido Júnior, mas utiliza um modelo do tipo auto-regressivo vetorial (VAR) na análise 

econométrica, com dados anuais de 1951 a 2000. Os principais resultados encontrados por 

esses autores foram que choques na razão capital público/capital privado, carga tributária e 

nível tecnológico exercem efeitos cíclicos sobre a taxa de crescimento do produto no Brasil; a 

carga tributária, utilizada para financiar os gastos públicos, causa impacto negativo sobre a 

taxa de crescimento da economia brasileira quando ultrapassa o nível ótimo de 25% do 

produto. 

Os trabalhos empíricos citados buscaram analisar a relação entre os gastos públicos 

(às vezes separados em gastos correntes e investimento) e o crescimento econômico, muitas 

vezes analisando o impacto do gasto do governo na produtividade do capital privado, não 

diretamente na taxa de crescimento, mas Lledó (1996) utiliza o modelo de Barro (1990) para 

estimar um tamanho ótimo para o estado brasileiro. Utilizando dados cross-section para os 

estados brasileiros e analisando o período 1970-90, ele obtém uma relação em forma de U-

invertido entre carga tributária e crescimento da renda per capita, sendo que a carga tributária 

capaz de maximizar o crescimento apresentou-se estável em torno de 15,5%. 

Outra linha de pesquisa empírica utiliza modelos de crescimento exógeno 

investigando alterações em variáveis de interesse, como produto, capital e bem-estar que 

seriam causadas por mudanças na política fiscal, tanto em alterações dos gastos quanto de 

arrecadação. Um importante trabalho nessa linha é de Ferreira e Nascimento (2006) que 

levanta a questão da queda do investimento público nos últimos anos, e utilizando um modelo 

de crescimento exógeno faz um exercício de simulação para verificar as implicações de um 

retorno aos níveis de investimento público da década de 1960-80 concluindo que esta 

mudança seria benéfica para a economia brasileira, desde que o financiamento fosse por uma 

redução do gasto corrente. 

Por fim, Araújo e Ferreira (1999) e Paes e Bugarin (2006), utilizando o mesmo 

instrumental de Ferreira e Nascimento (2006) analisam os efeitos na economia brasileira de 

uma reforma tributária, mas não alteram o gasto público, este se ajustaria à nova carga 

tributária. Esta é outra forma de analisar a diminuição do Estado brasileiro, uma vez que 

podemos avaliar o tamanho do Estado tanto pelos gastos quanto pela carga tributária. 
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2. ECONOMIA BRASILEIRA 
 

Trabalhos teóricos e empíricos analisam qual a interferência que os gastos do 

governo tem em relação a atividade econômica, sendo que a maioria dos trabalhos empíricos 

encontram evidências de que o gasto público em investimento é positivamente correlacionado 

com a taxa de crescimento do produto, entretanto, não há um consenso sobre a influência do 

gasto corrente apesar de diversos trabalhos encontrarem um relação negativa entre essas duas 

variáveis. Nos últimos anos a economia brasileira caminhou na contramão desses resultados, 

diminuindo gastos com investimento público, elevando o gasto corrente do governo e 

apresentando taxas de crescimento muito baixas.  

Outro fator a ser considerado além das taxas de crescimento do produto é o bem-

estar da população, há países desenvolvidos com elevado gasto público, mas com serviços de 

qualidade, o que não é o caso brasileiro. Apesar de tais resultados, não devemos desconsiderar 

a importância do gasto corrente do governo, necessário para custear os três poderes, segurança, 

justiça, entre outros, que são imprescindíveis para proporcionar um ambiente favorável ao 

desenvolvimento econômico. É também com esse gasto que o Estado promove seu importante 

papel de distribuidor da renda, buscando promover maior igualdade e conseqüente bem-estar 

para a população. 

 

2.1 Tamanho do Estado: o aumento do consumo e a redução do investimento2

 

2.1.1 Consumo do governo3

 

Até meados de 1930 a economia brasileira era basicamente agroexportadora, com 

pouca atividade industrial e a intervenção do Estado era no sentido de controlar e regular os 

mercados. Este modelo de desenvolvimento tornava a economia vulnerável a crises externas e 

o governo buscava protegê-la com políticas de defesa do café, cambiais, creditícias e 

monetárias. Não participava do setor produtivo, pois os principais serviços públicos (energia, 

transporte, portos, ferrovias, entre outros) eram providos pelo setor privado, que também tinha 

proteção do governo, como os exportadores (Abreu, 1990).  

 
2 O dispêndio público pode ser divido entre gastos correntes e despesas de investimentos, sendo que no primeiro 
grupo encontra-se o consumo final das administrações públicas, pagamento de juros e benefícios previdenciários.  
3 Consumo do governo é o mesmo que o consumo final das administrações públicas, e incluem os gastos com 
pessoal e encargos sociais e a compra de bens e serviços. 



De 1930 até o final da década de 70 a grande preocupação do governo era promover 

o desenvolvimento do país, interferindo fortemente na atividade econômica, e utilizando todas 

as políticas públicas (monetária, fiscal, creditícia, entre outras) para tal fim. A preocupação 

era obter os recursos necessários para investir e gerenciar o endividamento, o consumo final 

das administrações públicas tinha papel secundário nas discussões do setor público.  

A primeira tentativa de ajuste fiscal foi no início do governo militar4, onde o governo 

promoveu uma redução significativa dos gastos, reduzindo a despesa federal com pessoal de 

32% dos gastos totais federais (1963-64) para 18% em 1971 (Abreu, 1990). Essa política foi 

possível, pois as despesas não eram rígidas como a estabilidade do servidor público, por 

exemplo, e o governo podia promover reformas administrativas e cortar despesas mais 

facilmente. Depois desse período o consumo público voltou a crescer e o governo só voltou a 

propor sua redução em 1982, pois estavam perdendo o controle das contas públicas e da 

inflação, nenhuma política anti-inflacionária seria eficaz sem a austeridade fiscal. 

 

Gráfico 1 – Taxa de crescimento real do Consumo das Administrações Públicas (Gasto) e do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
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               Fonte: IpeaData. 
 

Pelo gráfico acima observamos que o gasto corrente5 sempre foi pró-cíclico no Brasil, 

ou seja, em anos de crescimento da economia houve também crescimento do consumo 

                                                 
4 O Programa de Estabilização Econômica (PAEG) implementado entre 1964-1967 visava reduzir a inflação, que 
atingira 100% no primeiro trimestre de 1964 e retomar a alta taxa de crescimento, que foi de apensas 0,6% em 
1963. Para isso o governo realizou diversas reformas institucionais, fiscais, monetária-financeira, e de política 
externa (Gramaud, et. al., 2004). 
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5 Gastos correntes nesta seção referem-se apenas ao consumo final das administrações públicas, não incluímos 
pagamentos de juros nem benefícios previdenciários. 



público, e nas recessões o governo tentou cortar despesas para não incorrer em elevados 

déficits, uma vez que a receita tributária se reduzia e as taxas de juros subiam. As grandes 

elevações da segunda metade da década de 1980 podem ser justificadas pela inflação do 

período e pelas políticas heterodoxas adotadas. A economia estava altamente indexada, e 

políticas de congelamento se alternavam com a necessidade de reajustes de preços e salários.  

A partir de 1988 esse gasto se eleva consideravelmente e de forma permanente por 

causa da constituição promulgada no final deste ano que majorou as despesas públicas e as 

enrijeceu, o consumo do governo salta de 13,45% do PIB em 1988 para 19,29% em 1990. A 

nova constituição aumentou a parcela de receita que o governo central deveria repassar aos 

estados e municípios sem o repasse de obrigações, ou seja, essas unidades da federação 

aumentaram seus dispêndios sem a recíproca redução do gasto federal, o que exigia um 

aumento de recursos para seu financiamento.  

Em relação à rigidez, destacamos a estabilidade do funcionalismo público que foi um 

grande avanço para a eficiência do trabalho nas três esferas do Estado, uma vez que passou a 

ser exigido concursos públicos para o preenchimento de vagas, acabando com favorecimentos 

e funcionários ineficientes, mas por outro lado, impossibilita reformas e reduções dos gastos. 

 

Gráfico 2 – Consumo final das Administrações Públicas (% PIB) 
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           Fonte: IpeaData. 

 

O último grande aumento foi em 1995, primeiro ano do plano Real e da nova 

administração, que promoveu amplas reformas. Esse aumento pode ser justificado pela 
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defasagem dos preços e salários, que foram diversas vezes congelados e não acompanharam a 

escalada da inflação.  

Importantes reformas de gerenciamento foram realizadas a partir de 1994, com a 

implementação de um controle rigoroso e unificado das despesas de cada esfera do governo, 

impondo limites ao endividamento e ao gasto com pessoal. Mas não há limites para os gastos, 

se existir uma fonte de receita a administração pública pode aumentar seu dispêndio. Nesse 

ponto que há muitas críticas ao tamanho do Estado, reformas de organização e controle foram 

feitas, mas não houve uma significativa reforma administrativa no intuito de tornar o setor 

público mais eficiente, com possível redução dos gastos de consumo. 

Apesar de alguns economistas defenderem a tese de que esse aumento do consumo 

do governo ter sido exigido pela sociedade, que seria para suprir uma demanda reprimida por 

gastos, principalmente sociais, ressaltamos que esse nível de dispêndio é muito diferente de 

países semelhantes ao Brasil e próximo ao gasto de nações desenvolvidas, que oferecem 

serviços públicos de excelente qualidade para sua população, como será visto no próximo 

capítulo. 

 

2.1.2 Investimento Público6

 

Como visto anteriormente, o Estado exerceu durante muito tempo o papel de agente 

produtor responsável não só pelos serviços públicos, mas também pela produção de setores 

chaves para o desenvolvimento do país, sendo que o investimento público como proporção do 

PIB era muito mais elevado que o atual.  Mas a partir do final década de 1970 o que se viu foi 

uma diminuição do gasto com infra-estrutura.  

No gráfico seguinte observamos que a taxa de crescimento do investimento público 

acompanha a taxa de crescimento do produto, mas oscilando muito mais, o que confirma a 

tese de que as despesas do governo são muito rígidas e em períodos de recessão os 

investimentos são cortados para buscar o equilíbrio orçamentário. 

 

 
 
 

 
6  Consideramos investimento público a formação bruta de capital fixo das administrações públicas. O 
investimento público inclui, para alguns autores, o investimento das empresas estatais, mas como estas se 
financiam através da cobrança de seus produtos e serviços ou por endividamento próprio, o consideramos dentro 
da rubrica “investimento das famílias e empresas”. Esse conceito também será utilizado no capítulo quatro. 



Gráfico 3 – Taxas de crescimento do Produto (PIB) e do Investimento Público 
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                Fonte: IpeaData. 
 

O investimento do setor público chegava a quase 4,50% do PIB em 1970, mas essa 

situação se modificou a partir de então, e o gasto produtivo teve trajetória oposta dos demais 

gastos públicos, oscilando entre 1,43 e 2,42% do PIB no período mais recente (1995-2005). 

Segundo Gremaud et al.(2004) essa redução ocorreu, pois a partir de 1980 os compromissos 

do Estado se tornaram muito maiores, com elevação dos gastos nas áreas sociais, sistema 

previdenciário, dívidas e encargos entre outras responsabilidades, e a concorrência entre essas 

diversas formas de alocação dos recursos públicos faz com que os gastos produtivos sejam 

reduzidos.  

 

Gráfico 4 – Formação Bruta de Capital Fixo – Administração Pública Direta (% PIB) 
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                   Fonte: IpeaData. 
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Além da questão das finanças publicas, questões microeconômicas de eficiência 

também impulsionaram essa alteração. As empresas estatais eram ineficientes e o controle de 

preços de seus produtos e serviços reduziam sua receita própria elevando a necessidade de 

financiamento através de recursos públicos e empréstimos.   

A privatização do setor de telecomunicações foi benéfica para a sociedade, pois 

trouxe competição para o setor, aumentando a eficiência e o acesso da população a esses 

serviços. As empresas siderúrgicas, químicas e petroquímicas também foram beneficiadas 

com aumento da produtividade. Por outro lado, a infra-estrutura (sistema de água e esgoto, 

portos, aeroportos, transportes), imprescindível ao desenvolvimento do país, não foi 

privatizada em sua maioria, e encontra-se em grande parte sucateada.  Segundo Ferreira e 

Nascimento (2006) o gasto direto com rodovias de 1990 a 1995 foi um quinto do gasto 

realizado no período de 1970-75, sendo que hoje esse gasto não ultrapassa 0,1% do PIB.  

Após doze anos de estabilização, com importantes reformas do Estado concluídas e 

outras muitas em andamento, o governo viu a possibilidade de iniciar uma política de 

desenvolvimento de longo prazo, pois até então as preocupações do governo eram estabilizar 

as contas públicas, gerenciar dívida e elevar os gastos nas áreas sociais. Não defendemos o 

retorno do Estado produtor, e sim a elevação dos gastos em áreas que ainda são de 

competência do governo ou políticas que estimulem o setor privado a suprir essa demanda, 

principalmente nos setores energético e de transportes. 

 
2.2 Excessiva Carga Tributária Brasileira 

 

A participação do Estado na economia foi se elevando desde meados de 1930, mas a 

tributação não acompanhou a subida dos gastos públicos. Durante todo o século passado o 

governo utilizou-se de diversas formas de financiamento como empréstimos externos e 

emissão monetária, além do que, as políticas cambiais, tarifárias e de subsídios faziam com 

que houvesse grande renúncia de arrecadação. Esse descompasso entre receitas e gastos foi 

um dos fatores responsáveis pela crise da dívida externa da década de 1980, além do processo 

de hiperinflação. A década seguinte, portanto, é marcada processo de estabilização da 

economia, uma vez que o governo percebeu a necessidade de atuar com disciplina fiscal e 

combater a inflação para assim poder promover o crescimento sustentável. 

No gráfico abaixo temos a evolução da carga tributária, que apresentou tendência 

ascendente, com dois grandes saltos no período.  



Gráfico 5 – Evolução da Carga Tributária Brasileira (%PIB)7
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       Fonte: BNDES.  
 

Em 1957 é feita a primeira reforma tarifária significativa no sentido de aumentar a 

arrecadação, elevando os impostos de importação e o ágio cambial, que acabou por elevar a 

arrecadação em 1958. Mas essa reforma foi pontual e a arrecadação passou a crescer menos 

que o produto até 1964, quando o governo realizou diversas reformas8. Os gastos foram 

reduzidos, o sistema tributário modernizado, diversos tributos foram criados e a arrecadação 

entrou em franca expansão, crescendo mais que o produto até 1969. A carga tributária passa 

de uma média de 16% (1950-1963) para 24% do PIB (1964-1993). Apesar da grande elevação 

da arrecadação o governo não conseguiu sanar as contas públicas, mas foi possível reduzir o 

déficit primário e melhor financiá-lo. Com o início do “milagre” em 1968 a preocupação volta 

a ser o crescimento econômico e as formas de financiar os investimentos necessários. 

A arrecadação continua com uma taxa de crescimento elevada na década de 1970 

(ver gráfico seis), mais impulsionada pelo crescimento econômico do que por majoração de 

tributos, pois a carga tributária se mantém relativamente constante em todo o período. Nos 

anos seguintes o grande problema da economia brasileira foi o controle da inflação, e a 

adoção de planos de estabilização mal sucedidos com políticas heterodoxas de controle de 

preços fizeram com que a carga tributária oscilasse muito no período de 1981 a 1993 sem no 

entanto apresentar aumento significativo, seu crescimento médio (2,35%) não foi muito maior 

que o crescimento do produto (1,70%) 

 
                                                 
7 Dados fornecidos por José Roberto R. Afonso, economista do BNDES. Considera a nova metodologia do PIB. 
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8 Ver nota de rodapé 4. 



Gráfico 6 – Evolução da Arrecadação Total (em milhões R$)9
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              Fonte: BNDES.  
 

No primeiro semestre de 1994 é implantado com sucesso o Plano Real depois de 

muitas tentativas frustradas de contenção da inflação. Ao atingir o controle monetário o 

governo se viu frente a um antigo problema, o descontrole das contas públicas. Os déficits 

primários ainda verificados nos primeiros anos não podiam mais serem financiados por 

emissão de moeda (mecanismo largamente utilizado nos governos anteriores), considerando 

que feria os princípios de sustentação do Plano Real. O governo precisava promover um 

ajuste fiscal, aumentando as receitas ou reduzindo os gastos (ou ainda uma combinação dos 

dois), e acabou optando pela primeira alternativa, pois segundo Varsano et alli. (1998):  

“...as despesas mínimas para sustentar a estrutura administrativa do setor público mostram-

se rígidas e dificilmente podem sofrer redução substancial no curto prazo. Além do que existe uma 

enorme demanda reprimida por gastos, principalmente na área social, e urgência de investimentos 

tanto para repor a infra-estrutura desgastada pela falta de conservação como para evitar que a 

precariedade da provisão de serviços públicos essenciais venha a ser um impedimento à retomada 

sustentada do crescimento”. Este autor defendia à época um esforço fiscal para realizar o 

equilíbrio orçamentário, mantendo a carga tributária entre 30 e 34% do PIB por pelo menos 

uma década. 

A solução passou a ser o aumento da participação do setor público no PIB (receita 

tributária) e endividamento público interno. A relação dívida/PIB aumentou (ver gráfico sete), 

fato que elevou o Risco-Brasil que por sua vez exigia maiores taxas de juros, pois os 

investidores passavam a duvidar da solvência do país. Não pretendemos aqui discutir a 
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9 Dados atualizados para 2006. 



sustentabilidade da dívida brasileira, nem a política de juros adotada pelo governo, somente 

desejamos demonstrar que houve outros fatores além da elevação do consumo final que 

influenciaram o aumento da carga tributária. 

 

Gráfico 7 – Dívida Líquida do Setor Público Consolidado (%PIB) 
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          Fonte: Banco Central do Brasil.  

 

A partir da metade de 1998 o governo conseguiu equilibrar as contas públicas, 

passando a apresentar superávits primários e estabilizando a relação dívida/PIB. Apesar do 

reconhecido esforço do governo brasileiro em equilibrar o orçamento e aumentar a economia 

para o pagamento de juros, pela tabela um vemos que o montante de juros pagos aumentou no 

período considerado. 

 

Tabela 1 - Resultado do Governo Geral (% PIB) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Resultado Primário 0,27 2,41 2,65 2,52 2,28 3,52 3,79 3,91
Juros Nominais 6,16 7,56 6,11 6,47 7,56 9,05 7,06 7,30
Resultado Nominal -5,89 -5,14 -3,45 -3,95 -5,28 -5,53 -3,27 -3,39
Dívida Pública Consolidada 38,94 44,53 45,54 48,44 50,46 52,36 46,99 46,45

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, Contas Nacionais (IBGE) e Banco Central do Brasil. 
 

Olhando para a economia brasileira nota-se que é grande a discussão sobre a 

excessiva carga tributária e diante desse fato, estudos fiscais recomendam que o país deva 

iniciar um processo reverso do ocorrido na década de 1990. Varsano et alli. (1998) conclui em 

seu trabalho que o esforço tributário da sociedade brasileira é relativamente elevado, já 

estando próximo de seu limite desde 1991. Giambiagi (2002) atenta para a necessidade de 
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uma alteração do rumo fiscal a fim de viabilizar uma estratégia de crescimento a taxas 

crescentes. Segundo este autor, é essencial a adoção de uma política que inclua uma reforma 

tributária que diminua impostos, tornando a economia mais competitiva, e o controle do gasto 

público. 

Uma última observação deve ser feita, em relação à eficiência do sistema tributário 

brasileiro. Segundo a teoria neoclássica, o mercado seria capaz atingir o equilíbrio, ofertando 

os bens e serviços necessários à economia e atingindo o máximo de bem-estar possível, mas 

como dito no primeiro capítulo, há falhas de mercado e bens públicos, que fazem necessária a 

interferência do Estado. Para acomodar a presença do Estado na economia, a corrente 

neoclássica teoriza que o sistema tributário deve obedecer aos princípios da neutralidade e da 

equidade, ou seja, interferir o menos possível no sistema produtivo e distributivo, 

privilegiando os tributos diretos, e se possível, não tributando o capital, pois isto diminuiria a 

produção e conseqüentemente consumo e bem-estar. 

 

Gráfico 8 – Distribuição dos Tributos (% da arrecadação) - 200510
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     Fonte: Elaboração própria com dados da Secretaria da Receita Federal. 
 

Como pode ser observado no gráfico acima, o atual sistema tributário brasileiro 

contradiz o que a teoria econômica considera mais eficiente. De acordo com a distribuição da 

arrecadação em 2005, vemos que os quatro tributos cumulativos incidentes sobre o consumo 

(Cofins, CPMF, PIS e ISS) estavam entre os 11 maiores em termos de arrecadação, e 
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10 A tributação sobre o capital inclui IRPJ, CPMF de PF, CSLL, IPVA, IPTU, ITBI, ITCD E ITR. “Trabalho IR” 
inclui o IRPF, IRRF sobre rendimento do trabalho e IRRF de outros rendimentos. “Trabalho outros” são as taxas 
e contribuições previdenciárias e sociais. Por fim, “Consumo” representa os demais tributos, incidentes sobre as 
empresas, produção e circulação que são repassadas para o preço final dos bens e serviços. 
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juntamente com os demais tributos sobre consumo representaram 47,43% da arrecadação total, 

ou seja, quase metade da carga tributária não obedece ao princípio da equidade contributiva, 

onde quem aufere maior renda, possui maior patrimônio e consome bens menos essenciais 

contribui mais para o financiamento do governo. 

As tributações sobre trabalho e capital representaram 36,45% e 16,12% da 

arrecadação total, respectivamente. Para teoria econômica essa distribuição não é falha, pois a 

tributação sobre o capital não deve ser elevada, a fim de estimular a poupança e o 

investimento, aumentando a produção. Mas do ponto de vista distributivo, esse sistema é 

muito deficiente. Apenas 31% da taxação sobre a renda do trabalho são provenientes de 

imposto de renda, que atualmente possui apenas duas faixas de tributação, e segundo Salvador 

(2007) a tabela do Imposto de Renda precisaria ser corrigida em 46,84% no início de 2006 

para compensar as perdas que o contribuinte teve no período em que esta ficou congelada 

(1996-2001). Os outros 69% da tributação sobre o trabalho é compostas de taxas e 

contribuições previdenciárias, que incidem sobre a folha de pagamento e constituem grande 

empecilho na contratação de novos empregados pelas empresas. 

Varsano et alli. (1998) reforça que todo esse esforço tributário intenso e prolongado 

só se torna possível com um sistema tributário de boa qualidade e distribuição justa da carga e 

ainda assim, com finalidades bem aceitas pela sociedade. Mas no Brasil o sistema tributário 

não é eficiente nem justo, diversas propostas de reforma foram elaboradas nos últimos dez 

anos, mas nenhuma mudança significativa foi realizada.  
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3. COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS 
 

Apesar da baixa taxa de crescimento dos últimos anos, a economia brasileira 

apresentou desenvolvimento significativo, melhorando os indicadores sociais e aumentando a 

renda per capita. Não obstante, os indicadores brasileiros ainda não são satisfatórios e muitos 

deles ainda são piores que a maioria das economias semelhantes a nossa. 

O Brasil é classificado como país de renda média11, sendo que seu PIB per capita é 

maior que a média de tais países, mas menor que a média da América Latina.  

 

Tabela 2 – PIB per capita em US$ (2004) 
  PIB per capita PIB per capita (PPP)* 
Baixa renda 507 2.258 
Renda média 2.274 6.644 
Renda alta 32.112 31.009 
América Latina 3.576 7.661 
Área do Euro 26.456 27.510 

Países Emergentes 
Índia 620 3.120 
China 1.500 5.890 
Brasil 3.000 7.940 
Rússia 3.400 9.680 
Chile 5.220 10.610 
México 6.790 9.640 
Coréia do Sul 14.000 20.530 

       Fonte: WDI, Banco Mundial. 
       * PPP é paridade do poder de compra. 
 

Em relação aos indicadores sociais, podemos comparar os dados brasileiros com os 

de outras economias de mercado que têm alcançado bons resultados econômicos e sociais, 

países que possuem capacidade de alcançar as economias desenvolvidas. 

Observamos na tabela três que entre as quatro economias de renda média (China, 

Brasil, Rússia e Chile) o Brasil é o que apresenta o pior desempenho. O Chile é um país com 

território e população muito menores que os nossos, e também com um desenvolvimento 

político muito superior, o que poderia justificar seu melhor desempenho. Mas China e Rússia 

                                                 
11 O Banco Mundial classifica seus países membros e as demais economias com mais de 30.000 habitantes por 
grupo de renda, sendo que em 2004 essa classificação foi a seguinte: Baixa renda: Até US$ 826; Renda média: 
De US$ 826 a US$ 10.065; Renda alta: Acima de US$ 10.065. Esta será a classificação utilizada nas 
comparações entre países desse capítulo. 
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são países continentais, com uma curta história de economia de mercado e problemas 

políticos e sociais preocupantes. No entanto, com exceção do IDH chinês, as demais nações 

apresentam todos os indicadores melhores que o Brasil (apesar da China ser uma das dez 

maiores economias do mundo seu PIB per capita ainda é baixo por causa de sua grande 

população). A Índia, apesar do baixo PIB per capita e dos baixos indicadores sociais, é 

considerada economia emergente de sucesso, uma vez que está entre as 10 maiores economias 

do mundo e apresenta uma elevada taxa de crescimento do produto.  

 

Tabela 3 – Indicadores sociais – países selecionados (2004)12

  
PIB per 
capita 

Taxa de 
crescimento IDH Mortalidade 

infantil Alfabetização Gini Pobreza 

Índia 620 3,87 0,611 57,92 64,46 0,368 0,265
China 1500 8,10 0,768 25,28 92,63 0,469 0,072
Brasil 3000 0,82 0,792 30,66 89,11 0,570 0,297
Rússia 3400 4,03 0,797 16,96 99,48 0,405 0,193
Chile 5220 2,77 0,859 9,05 96,27 0,549 0,180
México 6790  3,00 0,821 20,91 91,00 0,461 0,154
Coréia do Sul 14000 4,00 0,912 7,18 97,90 0,342 0,150

Fontes: Banco Mundial, FMI, PNUD, CIA, UNESCO. 
 

Pelas tabelas acima vemos que o Brasil possui renda de país emergente, e apesar dos 

avanços dos últimos anos, ainda apresenta um quadro social aquém dos demais países em 

desenvolvimento. Mas o governo brasileiro possui comportamento diverso dos países de 

renda média em relação às contas públicas, arrecada e gasta como os países desenvolvidos.  

Enquanto a média de gasto corrente13 dos países de renda média, é de 15% do PIB e 

o gasto dos países emergentes com os quais estamos comparando o Brasil, é de 13%, o Brasil 

apresenta consumo das administrações públicas de 19% do PIB, e esse valor tem se mantido 

constante na última década, como visto no capítulo anterior. Na próxima tabela vemos que 

esse é o gasto dos países de renda alta, que oferecem serviços públicos muito superiores aos 

brasileiros, são economias não somente ricas, mas também desenvolvidas.  

 

 

                                                 
12 PIB per capita em US$. Média da taxa de crescimento do PIB per capita (1995-2004). Taxa de mortalidade 
infantil em 1000 nascidos. Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais. Gini: índice de desigualdade 
de renda. Pobreza: porcentagem da população com renda média abaixo de linha estabelecida no país. 
13 O que chamamos de “Gasto corrente” é a definição do Banco Mundial de “Despesa de consumo final das 
administrações públicas” e inclui todas as despesas públicas correntes para as compras de bens e serviços 
(incluindo as remunerações dos empregados). Esse valor é retirado das Contas Nacionais dos países. 



Tabela 4 - Finanças públicas (% do PIB) - grupos de países 
 Receitas Gastos Gasto corrente 
 1995 2004 1995 2004 1990 2004 
Renda Baixa* 17,2 21,8 20,0 21,6 15,2 13,1 
Renda Média* 23,3 25,0 23,4 25,9 15,3 15,0 
Renda Alta* 32,4 34,5 34,1 34,2 19,5 19,4 
América Latina 20,9 - 23,0 - 12,0 14,0 
Área do Euro 36,3 35,7 38,8 38,6 20,0 20,0 

Países Emergentes 
Brasil+ 26,9 32,7 32,9 36,6 19,0 19,0 
Rússia - 27,3 - 21,9 21,0 17,0 
Coréia do Sul 17,8 22,8 14,3 18,6 12,0 14,0 
Chile - 22,3 - 18,4 10,0 12,0 
México 15,3 - 15,0 - 8,0 12,0 
China 5,4 8,8 - 10,4 12,0 11,0 
Índia 12,3 12,6 14,5 15,9 12,0 11,0 

    Fonte: WDI, Banco Mundial.  
    * Calculado pelos autores com dados do WDI, Banco Mundial. 
      + Receita e Gasto total do Brasil retirado da Receita Federal e Tesouro Nacional. 

 

Gráfico 9 – Distribuição de Densidade do Consumo Final das Administrações Públicas como 
% do PIB (2004) 

 

 
   Fonte: Calculado pelos autores com dados do WDI, Banco Mundial. 
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No gráfico acima apresentamos a distribuição de densidade do consumo final das 

administrações públicas de 141 países para os quais o Banco Mundial possui informações 

para o ano de 2004.  A média mundial é de 15,23% e vemos que o Brasil se encontra bem 

após a média junto de países como Alemanha e Itália. Uma observação deve ser feita, dos 63 

países que compõe nossa amostra de “países de renda média” o consumo do governo 

brasileiro só é menor que 14 dessas economias, e dessas, somente sete possuem PIB per 

capita inferior ao do Brasil. 
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Observamos o mesmo comportamento em relação à arrecadação14, onde a sociedade 

brasileira é taxada como as nações desenvolvidas. Mas isso é um fenômeno da última década. 

Notamos que em 1995 a arrecadação brasileira não era muito superior à média dos países de 

renda média, mas em 2004 essa diferença passa de sete pontos.  

Por fim, o gasto total 15 , também elevado, só é menor que a média dos países 

europeus que compões a área do Euro. Essa rubrica, além do gasto corrente, compreende os 

gastos com pagamentos de juros e benefícios sociais. Na tabela cinco vemos que apesar da 

dívida brasileira não ser demasiadamente elevada e a proporção da população idosa não ser 

comparável a de países desenvolvidos, o gasto total do governo é até superior que o gasto dos 

países desenvolvidos.  

 
Tabela 5 – Economias Ricas vs. Economias Emergentes 

 
Consumo do 

Governo Gastos totais 
Dívida 

Pública* % Idosos** 
Países ricos 

Alemanha 19,0 31,3 65,8 18,3
Cingapura 11,0 15,5 102,5 8,2
Espanha 18,0 29,7 53,2 16,5
Estados Unidos 16,0 20,9 65,0 12,3
Itália 14,0 41,1 105,6 19,7
Suécia 28,0 37,5 51,6 17,1

Países emergentes 
Brasil 19,0 36,6 52,0 6,0
Chile 17,0 21,9 12,8 7,9
China 14,0 18,6 31,4 7,5
Coréia do Sul 12,0 18,4 21,3 9,0
Índia 11,0 10,4 59,7 5,2
México 15,0 - 23,5 5,2
Rússia 11,0 15,9 28,2 13,6

             Fonte: WDI, Banco Mundial, CIA e Banco Mundial. 
            * Dívida pública total como porcentagem do PIB. 
            ** Porcentagem da população com 65 anos ou mais. 

 

3.1 Exercício Empírico 

 

Diversas são as teorias que justificam a intervenção do governo na economia. Como 

visto anteriormente, há bens públicos que precisam ser fornecidos e o mercado não consegue 

                                                 
14 O Banco Mundial considera como “Receitas” toda receita de impostos, contribuições sociais, e de outras 
receitas, tais como multas, taxas, rendas e rendimentos de propriedade ou de venda.  
15 “Gastos totais” são os gastos para atividades operacionais do governo em fornecer bens e serviços. Ele inclui 
as remunerações dos empregados (tais como salários e vencimentos), os juros e subsídios, subvenções, 
benefícios sociais, e de outras despesas como rendas e dividendos. 



ofertá-los ou até os provem, mas não de forma satisfatória e há também falhas de mercado, 

onde o Estado interfere na tentativa de corrigi-las. 

Utilizando a hipótese de que o Estado deveria promover o bem-estar social, faremos 

um exercício empírico, comparando o gasto do governo brasileiro com os demais países, 

buscando confirmar ou refutar a teoria de que o gasto público é demasiadamente elevado no 

Brasil, e como dito no primeiro capítulo deste trabalho, esta estimação é chamada “lei de 

Wagner”, que teoriza que nações desenvolvidas apresentem maiores níveis de gasto público. 

 

´*ln*/ 21 Xyyg ββα ++=  (4.1), 

 

onde o vetor X’ representa variáveis de controle adicionadas ao modelo. Os resultados para a 

estimação da equação (4.1) encontram-se na tabela dois, mas antes descreveremos os dados 

utilizados. Estes tiveram como fonte dois organismos internacionais, o Banco Mundial e a 

Agencia de Inteligência Americana (CIA) e são referentes ao ano de 2004. Os países 

componentes da amostra encontram-se no apêndice. 

A variável explicada Consumo representa a despesa de consumo final das 

administrações públicas, que é calculada pelo Banco Mundial a partir das Contas Nacionais 

das nações, e disponibilizada como porcentagem do PIB do respectivo país. O PIB per capita 

também foi obtido do Banco Mundial, ambas disponíveis no relatório World Development 

Indicators (WDI) de 2006. 

O primeiro controle utilizado foi a densidade populacional, também disponível no 

WDI 2006. Espera-se que o coeficiente dessa variável seja negativo, países mais densos 

apresentem consumo público menor, ou seja, haja “efeito escala” no gasto do governo, um 

mesmo bem público (a justiça, por exemplo) seria utilizado por mais pessoas. 

Outras duas variáveis foram incluídas, índice de Gini e pobreza, o primeiro mede a 

concentração de renda per capita do país, e o segundo mostra a porcentagem de pessoas 

abaixo de uma linha de pobreza estabelecida. Ambos são calculados pelas próprias nações, em 

pesquisas locais entre 2000 e 2004 e disponibilizadas no WDI (2006) e em outro relatório, 

The World Factbook (2008) da CIA. É esperada relação negativa entre essas variáveis e o 

consumo do governo, pois nações com alto nível de concentração de renda e elevada pobreza 

são em geral países subdesenvolvidos. 

Outras variáveis foram testadas, como a porcentagem de crianças na população, taxa 

de desemprego e dummies regionais, mas não se mostraram significativas e não contribuíram 
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para melhorar o ajuste da regressão, e decidimos por excluí-las. Na tabela abaixo se encontra 

a correlação entre as variáveis desta primeira formulação:  

 

Tabela 6 – Correlação entre as variáveis do modelo 
  Consumo Renda Densidade Gini Pobreza 
Consumo 1         
Renda 0,352 1       
Densidade -0,114 0,249 1     
Gini -0,155 -0,495 -0,042 1   
Pobreza -0,111 -0,325 0,048 0,529 1 

 

Uma segunda formulação da equação (4.1) seria regredir o gasto total, incluindo 

pagamentos de juros, transferências e outros gastos, e acrescentar dois controles, a dívida 

pública e a porcentagem de idosos na população. A variável dívida pública inclui todo o 

endividamento das três esferas da administração pública, tanto interna quanto externa, e foi 

obtida do World Factbook (2005) da CIA. A porcentagem de idosos na população considera 

as pessoas com 65 anos ou mais, disponível no WDI (2006). Abaixo segue a correlação dos 

dados dessa especificação: 

 
Tabela 7 – Correlação entre as variáveis do modelo  

  Consumo Gasto Renda Densidade Gini Pobreza Dívida  Idosos 
Consumo 1               
Gasto 0,624 1             
Renda 0,519 0,409 1           
Densidade -0,091 -0,041 0,171 1         
Gini -0,243 -0,259 -0,355 -0,492 1       
Pobreza -0,239 -0,247 -0,492 -0,071 0,495 1     
Dívida -0,105 0,469 -0,053 -0,038 0,091 0,213 1   
Idosos 0,505 0,465 0,609 0,014 -0,596 -0,551 -0,209 1

 

Na tabela um temos uma síntese das estatísticas (média e desvio padrão dos dados 

das quatro especificações do modelo.  
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Tabela 8 - Média e Desvio Padrão das variáveis do modelo 
  1 2 3 4 
Consumo do Governo 15,24 14,61 15,87 15,06 
  0,065 0,551 0,054 0,051 
Gastos Totais     27,35 26,54 
      0,102 0,111 
Renda per capita 7.548 5.450 10.200 7.267 
  11.793 9.396 13.177 10.478 
Densidade 196 170 196 122 
 746 604 699 162 
Índice de Gini   0,415   0,405 
    0,099   0,104 
Índice de Pobreza   0,326   0,269 
   0,180   0,157 
Dívida Pública     59,21 62,87 
      0,555 0,598 
% Idosos     9,53 9,05 
      0,052 0,050 
N˚ de  Observações 140 107 83 65 

 

3.2 Resultados das estimações 

 

Apresentamos na tabela abaixo os resultados das estimações da equação (4.1) e eles 

sugerem a confirmação da lei de Wagner, tanto para o consumo do governo quanto para o 

gasto total, em ambos os modelos a renda per capita se mostrou significante a mais de 5% de 

confiança, ou seja, economias com maiores rendas exigem uma maior gasto público. 

A densidade populacional mostrou o sinal esperado, e apesar de ser altamente 

significante nas três primeiras regressões, possui elasticidade muito baixa, alterando muito 

pouco a determinação do nível de despesa pública.  

Pela primeira estimação, o consumo final do governo geral brasileiro deveria ser de 

aproximadamente 16% do PIB e não os atuais 19%16. Ao inserir outros dois controles nesse 

modelo, as variáveis gini e pobreza, o modelo se torna globalmente melhor ajustado, sendo a 

variável pobreza significativa, o que é mais uma confirmação da hipótese inicial, nações 

pobres apresentam menor gasto do governo. Já a variável gini não se mostrou significativa, 

apesar do sinal esperado (negativo), não podemos inferir sobre sua influência no dispêndio 

público. Por essa formulação, o consumo público deveria ser 18,36% do PIB, valor muito 

próximo do atual.  
                                                 
16 No gráfico 2 temos a evolução dessa variável nos últimos 50 anos. A média de 1995 a 2004 foi de 20% do PIB, 
valor também de 2005 e 2006. Em 2004 o gasto foi de 19%, valor utilizado nesse exercício empírico. 
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Tabela 9 – Variável dependente: Consumo final das administrações públicas (colunas 
1 e 2) e Despesa total do governo (3 e 4) 

  1 2 3 4 
Constante 0,040 0,018 -0,101 -0,117 
  (0,029) (0,049) (0,067) (0,096) 
Lny 0,015* 0,022* 0,032* 0,035* 
 (0,003) (0,004) (0,010) (0,014) 
densidade** -0,002* -0,002* -0,004* -0,004 
  (0,000) (0,000) (0,005) (0,005) 
Gini - -0,069 - -0,096 
 - (0,074) - (0,138) 
pobreza - 0,092* - 0,059 
  - (0,042) - (0,076) 
dívida pública - - 0,107* 0,116* 
 - - (0,009) (0,009) 
idosos - - 0,546* 0,669* 
  - - (0,255) (0,331) 
R2 0,155 0,227 0,565 0,620 
Obs. 140 107 83 65 
Gasto Brasil*** 15,99% 18,36% 24,26% 22,19% 

     Erro padrão entre parênteses. 
     * Coeficiente significativo a 10% ou mais.  
     ** Valores multiplicados por 100. 
     *** Consumo público como porcentagem do PIB estimado pelos modelos. 

  

Por fim, as estimações do gasto total apresentam significância global maior que a 

primeira formulação, sendo a elasticidade da renda mais elevada. Países ricos apresentam 

consumo do governo maior que nações pobres, mas quanto maior a renda, maior o gasto total. 

E pelo modelo, essa diferença pode ser em parte explicada pela magnitude da dívida pública e 

a porcentagem da população idosa, ambas as variáveis se mostraram significativas e com 

elevadas elasticidade.  

Este exercício demonstra que o consumo da administração pública brasileira, está 

acima dos padrões mundiais, mas como dito no capítulo anterior, é possível que esse seja um 

nível de dispêndio necessário para suprir uma demanda reprimida durante várias décadas de 

investimentos nas áreas sociais. Em relação ao gasto total, apesar da dívida pública não ser 

demasiada e estar em trajetória de queda, alguns autores alegam que a dívida brasileira ainda 

não apresenta um bom perfil, com prazos curtos e taxas de juros elevadas, o que torna o 

endividamento brasileiro muito custoso para os cofres públicos. Em relação aos gastos com 

transferência, a porcentagem de idosos na população brasileira não justifica um elevado gasto 

com previdência, mas esse assunto precisa ser tratado com mais cautela, analisando a 

estrutura do sistema previdenciário, sua sustentabilidade, o que não é o escopo deste estudo.
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4. O MODELO 

 

Para analisar os efeitos de alterações fiscais na economia brasileira empregaremos 

um modelo neoclássico com economia fechada, crescimento exógeno e população constante e, 

dessa forma, focaremos apenas nos efeitos da política fiscal. Essa caracterização da economia 

tem sido utilizada em estudos fiscais, como Araújo e Ferreira (1999) e Paes e Bugarin (2006). 

As famílias vivem infinitos períodos e maximizam uma função utilidade cuja cesta é 

composta de consumo e lazer. Algumas formulações adicionam parte do gasto público como 

componente da cesta de consumo (Ferreira e Nascimento, 2006), mas esta formulação não 

provoca alteração na acumulação de capital, nem nos resultados fiscais, somente altera o nível 

de bem estar, pois uma redução do consumo do governo provocaria redução da utilidade das 

famílias.  Portanto, nossa escolha pode estar superestimando a melhora no bem estar, mas não 

altera significativamente os resultados da economia. 

Há um único bem na economia, produzido por um único setor produtivo, que utiliza 

como insumos trabalho, capital privado e capital público. O governo arrecada tributos sobre 

consumo, renda do trabalho e renda do capital e mantém o orçamento equilibrado a cada 

período. Apesar da dívida pública estar em 43,50% do PIB (Banco Central, setembro/2007) e 

a parcela de juros paga ser elevada, desconsideraremos superávits e títulos públicos, pois a 

dívida encontra-se em trajetória de queda, como mostrado no capítulo dois desse trabalho e 

muitos trabalhos tem contemplado os dois grandes problemas dos gastos públicos: 

pagamentos de juros e previdência social. Neste trabalho focaremos nos gastos com 

investimento e com consumo final das administrações públicas, considerando os demais 

gastos como correntes, não especificando se são pagamento de juros, transferências as 

famílias ou outros gastos.  

Além do equilíbrio de mercado competitivo, utilizaremos a figura de um “planejador 

central”, que irá maximizar a função utilidade das famílias sujeita a restrição de recursos da 

economia. Ou seja, esse planejador benevolente escolherá o estoque de capital público ótimo, 

além do nível de consumo, estoque de capital e horas trabalhadas, não havendo taxação na 

economia.  

 

 

 

 



4.1 Famílias 

 

As famílias são dotadas de capital inicial (k0 >0) no período inicial e uma unidade de 

tempo produtivo em cada período, que podem empregar em trabalho ou lazer (ht + lt = 1). A 

família representativa maximiza uma função utilidade (1) sujeita a uma restrição orçamentária 

(2), tomando os preços e alíquotas tributárias como dados, sendo a função utilidade do tipo 

logarítima: 

∑
∞

∞∞ +=
0

1100 )ln(ln),,...,,,( tt
t lclclclcU θβ     (1). 

O parâmetro (β) é a taxa subjetiva de desconto intertemporal, 0< β<1, ct e lt 

representam o consumo e o tempo destinado ao lazer da família representativa no tempo t e (θ) 

é um parâmetro que representa o peso do lazer na função utilidade, espera-se que θ>1, ou seja, 

a família dá mais importância para o tempo gasto com lazer do que ao tempo gasto com 

trabalho.  

 A renda das famílias é composta por renda do capital e do trabalho (líquidas de 

impostos) e transferências, e sua demanda se distribui em consumo ou investimento, portanto, 

sua restrição orçamentária a cada período será: 

 

Trkhwic ktttktttttc +−+−=++ )1()1()1( τττ  (2). 

 

O lado esquerdo da restrição orçamentária (2) representa a demanda das famílias, 

estas dividem sua renda entre consumo (ct), que é tributado pela alíquota τc, e investimentos 

(it), isentos de taxação. Nessa economia, toda a renda não consumida é poupada e 

automaticamente transformada em investimentos. As rendas do trabalho e do capital são 

taxadas pelas alíquotas τh e τk respectivamente. A variável wt representa o salário médio, ht as 

horas trabalhadas, rt a taxa de juros paga pelo aluguel do capital e kt o estoque de capital, 

todos no período t.  A função de acumulação de capital  é dada pela equação: 

ttt kik )1(1 δ−+=+ .  

Como as famílias vivem infinitos períodos, estas desejam maximizar o valor presente 

dos fluxos de utilidade de todos os períodos, portanto, o problema da família representativa 

será maximizar (1) sujeita a (2). Substituindo a função de acumulação do capital na restrição 

orçamentária e resolvendo o Lagrangeano deste problema, encontramos as equações que 
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descrevem a trajetória das variáveis de escolha das famílias, sendo que a taxa de juros e o 

salário médio serão determinados pela resolução do problemas das firmas abaixo. 

 

4.2 Firmas 

 

Seguindo Ferreira e Nascimento (2006), o modelo adotado neste trabalho tem um 

único setor produtivo, que utiliza como insumos capital privado, mão de obra (não haverá 

diferenciação entre trabalho qualificado e não qualificado) e o bem público. Este não é 

utilizado por uma única firma, pois consideramos que não há congestionamento no uso do 

mesmo, logo, esse fator entra de forma agregada na função de produção da firma 

representativa. A produção do único bem da economia pode ter dois destinos, consumo 

(privado ou público) e investimento (também privado ou do governo).  

Esta formulação implica que o capital público é essencial à produção, não sendo 

possível que o setor privado o oferte, nem tão pouco substituí-lo pelo capital privado. Barro 

(1990) e Aschauer (1989) utilizam essa hipótese, baseados em constatações empíricas em 

relação a importância capital público (infra-estrutura) para a produção privada. O problema da 

firma representativa é maximizar a função lucro, ou seja, considerando que não há inflação 

nessa economia a firma terá que maximizar a receita auferida na venda do bem (a produção) 

menos o custo, representado pelo pagamento dos fatores produtivos, capital privado e trabalho. 

 

ttttttttHK
KrHwKgHKAMax

tt

−−− γαα 1

,
 (3). 

                                                     

A função de produção apresenta crescimento exógeno através da variável que 

representa a tecnologia (At), que cresce a uma taxa constante µ (At+1=At(1+µ)). Essa é a 

principal hipótese adotada no modelo que garante o crescimento de estado estacionário da 

economia. Também exibe retornos constantes a escala nos fatores capital e trabalho, sendo 

que o parâmetro α mede a participação do capital no produto. Por fim, o capital público traz 

externalidades positivas à produção, medidas pelo parâmetro (γ).  

Kt é o estoque de capital alugado pela firma das famílias no tempo t, Ht são as horas 

de trabalho empregadas na produção nesse período, Kgt o nível de capital público da 

economia, e como já foi dito, rt e wt representam a taxa de juros e o salário médio. As 

condições de primeira ordem deste problema estático determinam a taxa de juros e de salários 

da economia. 
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4.3 Governo 

 

Como o objetivo do trabalho foca no gasto público, seu financiamento se dará 

através de impostos e sem perda de generalidade, o orçamento público estará em equilíbrio 

em todos os períodos, não havendo possibilidade de endividamento.  

 

cttkttthtttt ckrhwG τττ ++=  (4). 

 

A arrecadação do governo (Gt) no período t se dá através de tributação sobre a renda 

do trabalho (wtht) pela alíquota τh, sobre a renda do capital (rtkt) pela alíquota τk, e sobre o 

consumo, inclusive sobre o seu próprio consumo, pois este é adquirido no mercado sem 

isenção. Os gastos públicos se dividem em cada período em investimento (Igt), consumo do 

governo (Cgt) e outros gastos (Tt), sendo que o governo destina uma parcela fixa da 

arrecadação para cada rubrica, essas são determinadas exogenamente e expressas pelos 

parâmetros λ e η.  A função de acumulação de capital do governo é do mesmo tipo que das 

famílias, expressa na equação 6 abaixo. 

 

tttttt GTeGCgGIg )1(, ηληλ −−===    (5), 

tgtt KgIgKg )1(1 δ−+=+       (6). 

 

4.4 Equilíbrio Competitivo 

 

As hipóteses adotadas na construção do modelo garantem a convergência para um 

único estado estacionário. As equações que descrevem a trajetória até o equilíbrio (7, 8 e 9) 

são encontradas a partir da solução do problema das famílias (maximização de (1) sujeita a 

restrição em (2)), onde rt e wt resultam da resolução do problema das firmas (3) e das 

restrições (4) e (9): 

 

ttkt crc )]1()1[( 11 δτβ −+−= ++ (7), 

t
ct

ht

t

t w
h

c
)1(
)1(

)1( τ
τθ

+
−

=
−

 (8), 

tgtttttttt KgKKgHKKgKCgC )1()1(1
11 δδγαα −+−+=+++ −
++   (9). 
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Uma ressalva deve ser feita, as equações acima precisam ser transformadas por 

unidade de eficiência, uma vez que há crescimento exógeno na economia. Após transformar 

as equações 7, 8 e 9, encontramos as variáveis capital, horas trabalhadas e consumo privado 

de equilíbrio estacionário, e posteriormente todas as demais variáveis de interesse da 

economia. 

 

4.5 Equilíbrio Centralizado 

 

Utilizaremos a figura de um Planejador Central que irá maximizar a utilidade das 

famílias (1) sujeita a restrição de recurso da economia (9), escolhendo o nível ótimo de capital, 

trabalho, consumo e capital público. Como o consumo do governo não interfere diretamente 

nas escolhas dos agentes, ele será desconsiderado na análise, pois se o planejador for escolher 

um nível ótimo para ele, este será zero. Essa hipótese é irrealista, mas necessária para efeito 

de comparação do primeiro melhor (alcançado por uma economia sem impostos distorcivos) e 

o segundo melhor (a economia real). 

 

4.6 Calibragem do Modelo 

 

Para analisar os efeitos econômicos de alterações na estrutura atual do governo, será 

adotada a metodologia utilizada por Araújo e Ferreira (1999) e Ferreira e Nascimento (2006) 

entre outros, onde os parâmetros do modelo são calibrados com dados reais da economia 

brasileira. Para analisar os efeitos de tais mudanças, serão realizados exercícios de simulação, 

supondo que a economia estaria em equilíbrio estacionário em 2005. 

O gasto público brasileiro é divido entre gasto corrente (consumo final, 

transferências, pagamento de juros e outros gastos) e investimentos. Iremos considerar “outros 

gastos” o gasto que não for consumo ou investimento, e será essa rubrica que irá equilibrar o 

orçamento nas simulações, uma vez que o consumo e o gasto com investimentos serão 

exógenos, a variação na arrecadação será compensada por variação nesse componente 

residual do dispêndio público. 

 

 

 



43 
 

4.6.1 Calibragem dos parâmetros do modelo 

 

Primeiramente buscaremos valores para os parâmetros estruturais da economia que 

aproximem o modelo da realidade brasileira em 2005, para depois calcularmos as alíquotas 

“efetivas” que representarão o sistema tributário. 

O modelo apresenta crescimento exógeno através do fator produtivo (At), que cresce 

à taxa (µ), mas a economia cresce à taxa (1+ψ) = (1+ µ)1/(1- α - γ ), por causa do fator produtivo 

capital público na função de produção. Utilizaremos a taxa de crescimento da economia para 

transformar as três equações que descrevem a trajetória até o equilíbrio estacionário. 

Calibramos (ψ) em 1,08%, taxa média de crescimento do PIB per capita no período 1995-

2005. Esse é um período muito curto para mensurar uma taxa média de crescimento, mas 

optamos por tal valor, pois o crescimento da renda brasileira é baixo desde a década de 1980, 

e se utilizarmos um período longo, uma média de 30 anos, por exemplo, estaremos utilizando 

as taxas de crescimento do “milagre econômico”, e essa é uma realidade muito diferente de 

hoje e dos demais parâmetros do modelo.  

A taxa de depreciação média do capital pode ser obtida a partir do estado 

estacionário de sua função de acumulação, dada por Kt+1=It+(1-δ)Kt, transformando-a em 

unidade de eficiência (δ=I/K - ψ). Estimativas para esses valores agregados são de difícil 

obtenção, mas podemos facilmente encontrá-los como proporção do PIB. A razão (I/Y) pode 

ser obtida das contas nacionais, e no período 1995-2005 essa rubrica variou entre 0.15 e 0.19, 

sendo que adotaremos no trabalho a média desse período, 0.17. 

Já a razão K/Y não é tão simples, pois é necessário mensurar todo o estoque de 

capital da economia. Um trabalho recente, Morandi e Reis (2004) faz tal estimativa para o 

Brasil para o período 1950-2002, e a metodologia adotada neste trabalho tem sido utilizada 

para atualizar os dados de estoque de capital do Brasil, contidos no banco de dados do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o IPEADATA. Neste banco de dados 

encontramos o valor do estoque líquido de capital, e adotando a nova metodologia do PIB 

temos que a razão K/Y=2,23. Com esses valores, calibraremos a taxa média de depreciação 

em δ=0.0653, usando essa taxa também para o capital público. Ferreira e Nascimento (2006) 

utilizam δ=0.0656 para 1999 e Paes e Bugarin (2006b) calibram δ=0.0554 para 2002. 



O parâmetro tecnológico (α) representa a participação do capital na produção.  Das 

condições de primeira ordem do problema das firmas, temos que: ( ) γα
α KgH

Kw **)1( −= , 

reescrevendo essa equação temos que 
Y

wH *1−=α . 

Este parâmetro geralmente é estimado entre 0.3 e 0.5, Ferreira e Nascimento (2006) 

incluindo títulos públicos em seu modelo, calibram a taxa de juros num valor menor e 

encontram α = 0.3686, já Paes e Bugarin (2006a) calculam este parâmetro através da 

expressão acima (produto marginal do trabalho), e utilizando dados da POF (2002/03) para 

calibrar os valores referentes à participação da massa de salários na renda, encontram α = 

0.4266. Utilizaremos este último valor. 

A taxa de juros real dessa economia representa somente o aluguel do capital privado, 

uma vez que o modelo não contempla a existência de títulos, portanto, 
YK

r
/
α

= , o que 

resulta no valor de 21,47%, valor pouco superior à taxa SELIC de 2005, que foi de 19,23%. 

O parâmetro tecnológico (γ) representa o efeito do capital público sobre a produção 

privada. Diversos trabalhos empíricos buscam estimar este efeito, principalmente através da 

elasticidade infra-estrutura/PIB.  

Aschauer (1989) utilizando uma função Cobb-Douglas e dados anuais da economia 

Americana para o período 1949-85 encontra valores elevados para tal parâmetro, entre 0.36 e 

0.49, mas apesar de demonstrar a importância do capital público, seus resultados podem ter 

sido superestimados por causa da metodologia utilizada (OLS). Para o Brasil, Ferreira e 

Maliagros (1999) encontram a elasticidade infra-estrutura/Produto de longo prazo em torno de 

0.4, mas Ferreira e Nascimento (2006) preferem utilizar γ=0.09, valor encontrado por Ferreira 

(1993) para a economia Americana, e justificam tal escolha conservadora, pois os resultados 

empíricos não utilizam as mesmas hipóteses do modelo adotado, além de problemas 

econométricos que podem estar superestimando tais valores, como em Aschauer (1989). 

Seguiremos Ferreira e Nascimento (2006) e adotaremos posição conservadora, utilizando 

γ=0.0917. 
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17 Para uma discussão mais detalhada sobre estudos empíricos para o parâmetro tecnológico (γ) ver Ferreira e 
Nascimento (2006). 



O fator de desconto intertemporal da utilidade das famílias (β) pode ser calculado 

através da equação (7) no estado estacionário, que resultará em 0,906918. 

 

)1()1( δτ
ψβ

−+−
=

rk

. 

 

Encontramos o parâmetro da utilidade (θ) isolando-o na equação (8) e substituindo 

todos os valores de estado estacionário. O fator trabalho será calibrado com seu valor de 2005, 

ao invés de ser calculado dentro do modelo. Pelos dados da PNAD (2005), as pessoas 

dedicavam 23,98% de seu tempo no trabalho principal ou secundário, o que representa pouco 

mais de 40 horas semanais (em média). Portanto, hSS=0.2398 e θ=1,9633. 

 

Tabela 10 – Resumo dos parâmetros estruturais da economia 
ψ Taxa de crescimento da economia 1,08% 
δ Taxa de depreciação 6,53% 
α Participação do capital no produto 0,4266 
r Taxa de juros  21,47% 
γ Externalidade capital público 0,09 
β Taxa de desconto subjetiva intertemporal 0,9069 
θ Peso do consumo na utilidade 1,9633 

 

 

4.6.2 Calibragem da política fiscal 

 

No modelo, a arrecadação do governo se dá através de três tipos de imposto: sobre o 

consumo, sobre a renda do capital e sobre a renda do trabalho, e distribui seus gastos em 

investimento em infra-estrutura, que irá se tornar o capital público utilizado na produção 

privada, consumo público, que não afeta diretamente as escolhas dos agentes e demais gastos 

correntes, que serão utilizadas para equilibrar o orçamento público. 

Dividindo a equação (4) pelo produto, teremos a arrecadação em porcentagem do 

PIB (carga tributária), YcYkrYhwYG cttkttthtttt /)(/)(/)(/ τττ ++= , e podemos calcular as 

três alíquotas utilizando dados da Recita Federal e alocando todos os tributos em uma das três 

rubricas existentes no modelo. Diversos órgãos governamentais calculam a agregação da 
                                                 

45 
 

18  Primeiramente calculamos a alíquota sobre o capital para depois estimar o parâmetro β, entretanto o 
apresentamos juntamente com os demais parâmetros estruturais. O cálculo da alíquota encontra-se na próxima 
subseção.  



tributação no Brasil, como a Receita Federal, o Tesouro Nacional, o IBGE e o BNDES 

(utilizamos tais dados no capítulo dois), mas optamos por usar os dados da Receita, pois 

nestas os tributos são mais detalhados e permitem o cálculo mais preciso das alíquotas 

efetivas do modelo. 

Em 2005 a arrecadação do governo geral foi de 33,71% do PIB19, sendo que a 

tributação sobre o consumo representou 15,99% 20  do PIB. Podemos obter a razão 

consumo/produto das contas nacionais (IBGE), assim como a razão investimento/produto, e 

iremos considerar a média de 1995-2005 para essas duas variáveis, pois essas razões não se 

alteram rapidamente e dessa forma captamos melhor a realidade brasileira. Consideramos o 

consumo agregado, das famílias e da administração pública já que o governo também paga 

impostos sobre os bens e serviços que adquire do setor privado, portanto, C/Y=83%. Dessa 

forma, a alíquota sobre o consumo será: 

   

%27,19
/

1599.0
==

YCcτ . 

 

Já a arrecadação sobre a renda do capital representou no ano considerado, 6,91% do 

PIB 21 , e usando os valores da taxa de juros e razão capital/produto já mencionados, 

encontramos a seguinte alíquota sobre o capital: 

 

%21,16
/*

0691.0
==

YKrkτ . 

 

Por fim, a arrecadação sobre a renda do trabalho foi de 10,80% do PIB22, mas não é 

possível calcular a alíquota diretamente da equação (4), pois os dados da massa de salários 

(wt*ht) é de difícil obtenção. Precisaremos adicionalmente da condição de ótimo das firmas, 

onde HYwt /*)1( α−= , de onde calculamos a alíquota sobre o trabalho: 

 

                                                 
19 Fonte: “Carga Tributária no Brasil – 2005”. Estudos tributários da Receita Federal. Utiliza o valor do PIB 
revisado pelo IBGE em 2007. 
20 Consideramos tributos sobre o consumo: ICMS, COFINS, PIS, CPMF PJ, IPI, ISS, IE, CIDE, IOF, Outros 
tributos estaduais, Taxas estaduais, Taxas municipais, Taxas Federais, FUNDAF, Outros tributos municipais, 
Demais contribuições econômicas. 
21 Tributação sobre o capital: IRPJ, CSLL, CPMF PF, IPVA, IPTU, ITBI, ITCD, ITR. 
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22 Tributação sobre o trabalho: Contribuição para a previdência social, IRPF, FGTS, Previdencia estadual, 
Contribuicao seguridade do servidor público, Salário educação, Sistema S, Previdencia municipal, PASEP,  



%84,18
)1(

1080.0
=

−
=

α
τ h . 

 

Em relação aos gastos, iniciaremos a análise considerando a estrutura de média de 

1995-2005, onde foi gasto apenas 1,87% do PIB com investimento público e 20% do PIB em 

consumo final das administrações públicas (Contas Nacionais, IBGE). Da mesma forma que a 

arrecadação, também há vários órgãos que agregam os gastos públicos, sendo que esses dois 

valores são os mais exatos, calculados apenas pelo IBGE nas Contas Nacionais. 

Os demais gastos (no nosso modelo, transferências e pagamentos de juros) não 

apresentam valores consensuais, mas no nosso modelo eles serão considerados uma única 

rubrica e será residual.  
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5. RESULTADOS 
 

5.1 Planejador Central: Investimento Público Ótimo 

 

Primeiramente vamos analisar o resultado do equilíbrio centralizado, onde o 

planejador benevolente escolhe de forma ótima o capital privado, capital público, as horas 

trabalhadas e o consumo, de forma a maximizar a utilidade da família representativa. Nessa 

economia não há tributação, portanto o produto e consumo serão máximos, e a variação de 

bem-estar será maior que todas as simulações. O resultado seria o que a teoria econômica 

chama de “primeiro melhor”. Mas o que é importante nesse exercício é calcular o gasto ótimo 

em investimento público que será utilizado nas demais simulações. 

Nesse modelo, o capital público ótimo é 203% maior que o atual, sendo que a razão 

investimento público/produto se elevaria dos atuais 1,87% para 3,81%, valor próximo da 

média da década de 1970 (3,71%) e um pouco inferior a taxa utilizada por Ferreira e 

Nascimento (2006) em suas simulações (4,00%). Essa é a segunda contribuição deste trabalho, 

calcular a partir de um modelo hipotético, qual deveria ser a taxa de investimento do setor 

público, e será esse o valor utilizado nas simulações de elevação do gasto em investimento 

público. 

Como não há impostos distorcivos, o setor privado também aumentaria sua taxa de 

investimento, a economia passaria a poupar 21,87% do PIB ao invés dos atuais 17%, e como 

não há consumo das administrações públicas, a razão consumo/produto diminuiria para 

81,94% (ante 83% atuais), mas esse consumo seria todo das famílias. Ainda que tenha havido 

elevação das horas trabalhadas (redução das horas de lazer), o grande aumento do consumo 

(93,46%), eleva o bem estar em 36,96%. 

Apesar de um ligeiro aumento na oferta de trabalho (9,57%), haveria elevação 

significativa dos salários (aumento de 35,74% do salário médio), pois aumentaria a 

produtividade de tal fator por causa do aumento muito maior do estoque de capital (77,52%), 

e conseqüentemente, da razão capital/trabalho. Uma observação deve ser feita, como no Brasil 

a média de horas trabalhadas vista no capítulo quatro é de 40 horas semanais, não há muito 

espaço para o aumento da oferta de trabalho e como essa simulação elimina os tributos 

distorcivos e aumenta muito o capital da economia, esse será o maior aumento que 

observamos nas horas trabalhadas.  
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Por outro lado, a taxa de juros dessa economia cairia 16,21% (de 21,47% para 

17,99%), e esses resultados demonstram que, utilizando esta metodologia de análise, há 

escassez de capital na economia brasileira e uma taxa de juros elevada, sendo que esta não 

estaria tão acima de seu valor ótimo. Esses resultados são “ideais”, numa economia sem 

tributos, com o mercado provendo de forma ótima todos os bens necessários para a sociedade, 

inclusive os bens públicos, saúde, educação, saneamento, segurança, justiça, entre outros, com 

um planejador central “benevolente” cuidando para que a economia esteja sempre otimizando, 

portanto, são resultados para ser observados com cautela. Na verdade o que tiramos desse 

exercício é qual deveria ser o gasto em investimento do setor público, como dito 

anteriormente. 

 

5.2 Redução do Consumo do Governo 

 
Em nosso modelo o Estado interfere de duas formas na economia. Por um lado, o 

investimento público é um insumo de produção e o aumento do gasto com esse fator irá elevar 

o produto. Por outro lado, a receita do governo para financiar tais gastos, assim como os 

gastos correntes (consumo e outros gastos) é obtida através de impostos que modificam a 

alocação dos fatores, o imposto sobre o capital diminui a taxa de investimento privada e os 

impostos sobre trabalho e consumo alteram as decisões de oferta de mão-de-obra das famílias, 

bem como a divisão do tempo produtivo entre consumo e lazer feita pelas mesmas.  

A redução do consumo do governo não afeta diretamente a economia, pois esses não 

fazem parte da produção nem da cesta de consumo das famílias, não interferindo no bem-estar. 

Mas se essa diminuição vier acompanhada de uma redução da tributação, seu efeito será 

favorável à atividade econômica do país. Portanto, neste primeiro exercício iremos alterar a 

participação do governo através da segunda maneira, reduzindo a taxação da economia e não 

modificando a relação investimento público/PIB. Na tabela abaixo se encontram os novos 

valores das políticas tributárias23. 

 
 
 
 
 
 

 
23 As alíquotas da simulação 1 somente excluem a CPMF. As alíquotas das simulações 2 e 3 foram reduzidas de 
forma proporcional, a diferença entre elas reside na magnitude da redução da carga tributária imposta ao setor 
público. 
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Tabela 11 – Novas alíquotas tributárias  
  τc τh τk

Tributação em 2005 19,27% 18,84% 16,21% 
Simulação 1 18,72% 18,84% 14,09% 
Simulação 2 16,98% 16,61% 14,29% 
Simulação 3 14,78% 14,46% 12,44% 

 

A primeira simulação busca analisar os efeitos macroeconômicos de longo prazo do 

fim da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), sem nenhuma outra 

alteração na política fiscal, inclusive mantendo o consumo do governo em 20% do PIB. A 

CPMF deixou de incidir sobre as movimentações financeiras em Janeiro de 2008, após 11 

anos de cobrança no país, sendo que tal tributo era o sexto em volume de arrecadação, 

representando 4% desta em 2005. O governo vem tomando diversas medidas no sentido de 

não perder arrecadação e até tenta a recriação desta contribuição, com outro nome e outra 

alíquota, mas apesar disto iremos simular que o Estado irá aceitar tal perda e reduzir “outros 

gastos corrente”, não elevando os demais tributos e com isso possibilitando a redução das 

“alíquotas efetivas” sobre o capital e o consumo (a alíquota do trabalho permanece inalterada, 

pois a CPMF não incide sobre os rendimentos do trabalho).  

No capítulo três foi feito um exercício empírico que buscava qual deveria ser o 

tamanho do Estado brasileiro. Comparando com outros países, tivemos o resultado de que o 

consumo final do governo deveria ser de 16% do PIB, e este valor será utilizado nas demais 

simulações. Como há uma grande redução do consumo público sem elevação do investimento, 

é possível uma maior redução da carga tributária, e a diferença as simulações dois e três será a 

amplitude dessa redução, a primeira para 30% e a segunda 25% do PIB aproximadamente. 

 

Tabela 12 – Resultados Macroeconômicos de Longo Prazo 
  ∆y ∆k ∆ig ∆h ∆c ∆r ∆w ∆ BE 

Simulação 1 3,22% 5,83% 3,22% 0,81% 2,59% -2,47% 2,39% 1,27%
Simulação 2 1,12% 3,44% 1,12% -0,75% 6,99% -2,24% 1,88% 4,64%
Simulação 3 7,73% 12,59% 7,73% 3,05% 13,41% -4,31% 4,55% 6,72%

 

A queda na tributação sobre o capital aumenta a taxa de investimento da economia, 

mas essa não ultrapassa os 18% do PIB. Isso é devido a redução proporcional em todas as 

alíquotas, essa “reforma tributária” não estimula muito a poupança privada, pois a redução 

nos impostos sobre a renda caem na mesma proporção que os do consumo. Embora não haja 

grande alteração do investimento, o novo estoque de capital de equilíbrio, tanto privado 
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quanto público, se eleva nas três simulações, provocando um aumento da oferta de tal fator e 

conseqüente redução da taxa de juros da economia, que no modelo representa apenas a 

remuneração do capital privado.  

As famílias seriam beneficiadas pela redução da tributação sobre o consumo que 

reduziria tanto o preço absoluto quanto o preço relativo desse bem. Como o lazer ficou “mais 

caro” em relação ao consumo, as horas de lazer diminuem, provocando uma pequena elevação 

nas horas trabalhadas, enquanto que a redução da taxação sobre a renda do trabalho aumenta o 

custo do lazer, e como esse é um bem normal, terá seu consumo reduzido, ou seja, reduções 

nessas duas alíquotas estimulam o aumento das horas trabalhadas de equilíbrio Apesar desses 

dois efeitos, a segunda simulação apresenta redução das horas, pois o efeito da queda da 

tributação sobre o capital se sobrepõe. Uma alíquota menor sobre o capital aumenta o 

investimento e o estoque de capital, elevando a razão capital/trabalho, aumentando a 

produtividade do trabalho em relação ao capital, reduzindo as horas trabalhadas. Este aumento 

de produtividade favorece a remuneração do fator trabalho, elevando a taxa de salários da 

economia em todos os cenários. 

Por fim, uma pequena melhora no Bem-Estar é observada e esta só não é maior, pois 

o aumento do consumo não é expressivo e ainda há uma redução nas horas de lazer. 

Todas as simulações causam redução da carga tributária, mas tal situação não será 

facilmente aceita pela administração pública caso haja queda da arrecadação em termos reais. 

No tabela treze observamos que o fim da CPMF não seria tão maléfico para os cofres públicos. 

Consumo e investimento poderiam manter a mesma razão, sendo que ambos aumentam em 

termos reais, por causa do crescimento do produto (3,22%). A pequena redução da 

arrecadação seria compensada pela queda nos outros gastos correntes, o que na atual situação 

brasileira significaria redução do superávit primário, por causa da rigidez dos gastos com 

transferências (previdência).  

A partir da segunda simulação, a razão consumo público/PIB foi reduzida em 20% 

para o patamar de 16%, portanto, é inevitável a redução do gasto em termos reais. 

 

Tabela 13 - Resultados fiscais - Simulações 1 a 3 
  Gasto Público (% PIB) Carga Variações 

  Consumo Investimento Outros Tributária Arrecadação Carga Tributária Consumo

1 20,00% 1,87% 10,41% 32,28% -1,16% -4,24% 3,22% 

2 16,00% 1,87% 11,78% 29,65% -11,05% -12,04% -19,10% 

3 16,00% 1,87% 7,89% 25,76% -17,68% -23,59% -13,81% 
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As outras duas simulações exigem uma ampla reforma administrativa capaz de 

reduzir drasticamente o consumo do governo que teria que reduzi-lo em 19,10% e 13,81% 

respectivamente. A redução das alíquotas é significativa, alterando a carga tributária para 

29,65% e 25,76% do PIB, impondo uma perda de 11,05% e 17,68% da arrecadação. Esses 

não são resultados favoráveis para o setor público, que teria que reduzir muito seus gastos 

correntes e perderia arrecadação, pois o crescimento da economia não seria suficiente para 

superar a redução das alíquotas, o que representam reformas muito severas e de difícil 

implementação. 

 

5.3 Aumento do investimento público 

 
O escopo desse trabalho é analisar as alterações ocorridas na economia devidas a 

mudanças nos gastos públicos, redução de gasto corrente e aumento de gasto em investimento. 

Esse segundo interfere diretamente na economia, pois é um fator produtivo essencial, e como 

o atual estoque de capital público é aquém do ideal calculado no início deste capítulo, sua 

elevação provoca aumento no produto. Logo, desde que esse aumento não seja financiado por 

aumento de tributos, que é prejudicial à produção, seus efeitos serão somente benéficos. 

 
Tabela 14 – Novas alíquotas tributárias24

  τc τh τk

Tributação em 2005 19,27% 18,84% 16,21% 

Simulação 4 18,72% 18,84% 14,09% 

Simulação 5 17,15% 16,77% 14,43% 

Simulação 6 15,43% 15,09% 12,98% 
 

Os três exercícios representam somente uma nova política de gastos: redução do 

consumo final do governo para 16% e aumento do investimento das administrações públicas 

para o gasto ótimo de 3,81% do PIB, a diferença entre elas será apenas a magnitude da 

reforma tributária imposta ao setor público. A simulação quatro utiliza a mesma estrutura 

fiscal da primeira, eliminamos a CPMF e as duas últimas reduzem a carga tributária para 29% 

e 26% do PIB, respectivamente. Lembramos que em todas elas os “demais gastos correntes” 

realizam o ajuste das contas públicas. 

 

                                                 
24  As alíquotas foram calculadas de forma que a arrecadação do governo fosse igual ao gasto desejado 
(simulado). 
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Tabela 15 - Resultados Macroeconômicos de Longo Prazo 
  ∆y ∆k ∆ig ∆h ∆c ∆r ∆w ∆ BE 

4 14,45% 17,34% 133,15% -1,64% 17,49% -2,47% 16,35% 10,18%
5 17,99% 20,50% 140,37% 1,22% 21,25% -2,08% 16,57% 10,94%
6 23,96% 28,74% 152,54% 4,22% 26,87% -3,71% 18,95% 12,30%
 

Como a razão investimento público/PIB mais que dobra, o investimento público se 

eleva entre 133 e 152%. Obviamente essa não seria uma mudança imediata, esses são 

resultados alcançados no longo prazo. Mas o governo precisaria aumentar sua taxa de 

investimento para 3,81% do PIB desde o primeiro período.  

A combinação de aumento do capital público e redução das alíquotas sobre o capital 

aumentam significativamente o novo estoque de capital de equilíbrio, ente 17 e 28%. Mais 

uma vez a taxa de investimento privada não sofre grande variação por causa da queda 

proporcional da tributação que não favorece a troca consumo-poupança, mas a taxa de 

investimento da economia passa para pouco mais de 19%, por causa do investimento público. 

A razão capital/trabalho se eleva muito, pois a oferta de trabalho é relativamente 

inelástica e não sofre grande alteração, majorando a taxa de salários. Com uma maior 

remuneração as famílias podem reduzir as horas de trabalho sem diminuir o consumo, pelo 

contrário, o crescimento da economia provoca um aumento de 17 a 27% no consumo. Por fim, 

o aumento concomitante do consumo e do lazer nas simulações quatro e cinco proporciona 

um significativo aumento do bem-estar, mas a melhora da última simulação ainda é maior por 

causa da grande elevação do consumo. 

Analisando a situação fiscal, observamos que em todas as simulações haveria queda 

real do consumo do governo, como já foi dito, essa redução é inevitável dada a queda de 20% 

da “carga de consumo”. Aqui, o crescimento econômico e da base tributável (consumo, 

trabalho e capital) compensam a redução das alíquotas, e o governo só perderia arrecadação 

real na última simulação. 

 

Tabela 16 – Resultados fiscais 
  Gasto Público (% PIB) Carga Variações 
  Consumo Investimento Outros Tributária Arrecadação Carga Tributária Consumo

4 16,00% 3,81% 12,11% 31,92% 8,36% -5,32% -8,44% 
5 16,00% 3,81% 9,80% 29,61% 3,65% -12,16% -5,61% 
6 16,00% 3,81% 6,80% 26,61% -2,14% -21,06% -0,83% 
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Nestes cenários o Estado precisaria passar por uma alteração na sua estrutura de 

dispêndio, aumentando os gastos de investimentos e financiando tal elevação com a redução 

dos gastos correntes. A reforma tributária também seria necessária, mas não traria sequer 

perda de arrecadação para os cofres públicos.  

Ressaltamos que tais resultados favoráveis se devem ao aumento do fator “capital 

público” que aumenta a produtividade do capital privado elevando significativamente a 

produção. Não estamos defendendo um retorno ao Estado produtor, como discutido no 

capítulo dois, as funções do Estado estão sendo redefinidas, as obrigações nas áreas sociais 

são muito maiores, e talvez não haja espaço para elevação de investimentos públicos, mas o 

governo precisa investir em infra-estrutura ou proporcionar condições para que o setor 

privado supra essa necessidade da economia.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho buscou analisar qual deveria ser o tamanho do governo e quais os 

efeitos dessa diminuição do Estado sobre a economia.  

Utilizando dados de 140 países, buscamos comparar os gastos públicos e os 

indicadores sociais do Brasil com economias semelhantes, e a análise empírica demonstrou 

que o consumo final das administrações públicas é muito maior do que deveria ser, hoje tal 

rubrica representa 20% do PIB, enquanto o modelo calcula que tal gasto deveria ser de 16%.  

Uma simples comparação de médias mostra que o Brasil arrecada como país desenvolvido, 

mas não apresenta os indicadores econômico-sociais dos países emergentes, ou seja, apesar do 

enorme esforço fiscal, o governo não devolve à sociedade bens e serviços suficientes. 

O segundo resultado obtido neste trabalho é que o gasto público em bens de capital 

está demasiadamente baixo, e o ótimo seria aumentar a razão investimento público/produto 

dos atuais 1,87% para 3,81%, o que representa um aumento real de mais de 140% no 

investimento público. Assim como a alteração do consumo do governo, essa é uma mudança 

de difícil execução, e talvez outras políticas de desenvolvimento industrial e de estímulo à 

poupança produzam resultados semelhantes, não precisando o Estado alterar tanto sua 

estrutura de gastos. Mas lembramos que essa variável representa o capital público, a infra-

estrutura da economia, essencial à produção e responsável por aumentar a produtividade do 

capital privado, ao melhorar o sistema de transportes, rodovias, portos e aeroportos, 

comunicação, energia, e esses são bens que dificilmente o mercado conseguirá ofertar de 

forma ótima.  

Por fim, ao procedermos às simulações, buscamos identificar as alterações na 

economia que as reformas administrativas e fiscais causariam. Primeiramente simulamos 

alterações tributárias e no consumo do governo, sem alterar a política de investimento público. 

Os resultados demonstram que a extinção da CPMF do cálculo das “alíquotas efetivas” sem a 

majoração de outros tributos para compensá-la traria benefícios à economia, ao reduzir a 

carga tributária em 4,24%. Este seria um resultado facilmente alcançado, uma vez que não 

exigiria do governo uma ampla reforma fiscal e administrativa, mas nesses seis meses de não 

cobrança da CPMF observamos elevações pontuais em alguns tributos (como o IOF das 

instituições financeiras) e uma nova contribuição já foi aprovado pelo Congresso Nacional.  

A redução do consumo do governo sem a elevação do investimento público favorece 

a economia ao reduzir a tributação, mas não provoca grandes alterações na base tributável 
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(trabalho, consumo e capital) o que reduziria a arrecadação e imprimiria uma queda acentuada 

do consumo público, ambos em termos reais. Apesar de não ser favorável para o governo, tal 

alteração seria benéfica para as famílias ao aumentar o consumo e o bem-estar. 

O segundo grupo de simulações considera uma ampla reforma na condução da 

administração pública. Além da redução de 20% da razão consumo do governo/PIB, impõe 

um aumento da taxa de investimento do setor público 140% maior que a atual, e essa redução 

de gastos seria acompanhada de uma reforma fiscal que diminuísse a carga tributária. Os 

resultados sugerem que a elevação do investimento público financiado pela redução do gasto 

corrente é muito benéfica para a economia, e os resultados são majorados pela redução da 

tributação sobre o capital. 

Este trabalho simula mudanças radicais que dificilmente serão realizadas, 

principalmente no curto e médio prazo. O Estado brasileiro possui muitas obrigações rígidas, 

com pessoal, previdência, saúde, pagamento de juros, despesas que constitucionalmente não 

podem sofrer reduções. E também há muitas obrigações em áreas sociais que apresentam 

grande carência de investimentos. As mudanças sugeridas aqui são extremas, mas qualquer 

redução que o governo fizer abrirá espaço para redução da tributação. Em relação ao capital 

público, caso o governo não encontre possibilidade de investir precisará estimular o setor 

privado, e nesse sentido o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) lançado em janeiro 

de 2007 foi um grande avanço. 

A reforma fiscal é amplamente discutida, mas o outro lado do Governo também 

precisa ser debatido. Tornar o sistema tributário eficiente, tentar reduzir a carga imposta à 

sociedade, só é possível com as mesmas ações para os gastos públicos: esses precisam se 

tornar mais eficientes e menores.  
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APÊNDICE  
 
A - Países incluídos na amostra  
 
Primeiro modelo - variável dependente: Consumo final das administrações públicas. 
 
Estimação um – Nações da estimação dois mais os seguintes: 
 
Arábia Saudita, Austrália, Chade, Cingapura, Costa do Marfim, Croácia, Dinamarca, 
Emirados Árabes Unidos, Eritréia, Finlândia, Gabão, Guiné-Bissau, Grécia, Ilhas Maurício, 
Itália, Japão, Kuwait, Líbano, Libéria, Líbia, Lituânia, Nova Zelândia, Noruega, Omã, 
República Africana Central, República Democrática do Congo, República do Congo, 
República Tcheca, Síria, Sudão, Suécia, Suíça, Togo.  
 
Estimação dois: 
África do Sul, Albânia, Alemanha, Argélia, Argentina, Armênia, Áustria, Azerbaijão, 
Bangladesh, Bélgica, Benin, Bielorrússia, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Botsuana, Brasil, 
Bulgária, Burquina Faso, Burundi, Camboja, Camarões, Canadá, Cazaquistão, Chile, China, 
Colômbia, Costa Rica, Coréia do Sul, Equador, Egito, El Salvador, Eslovênia, Espanha, 
Estados Unidos, Estônia, Etiópia, França, Filipinas, Gâmbia, Gana, Geórgia, Guatemala, 
Guiné, Haiti, Holanda, Honduras, Hong Kong, Hungria, Iêmen, Índia, Indonésia, Irã, Irlanda, 
Israel, Jamaica, Jordânia, Lesoto, Lituânia, Macedônia, Madagáscar, Malauí, Malásia, Mali, 
Marrocos, Mauritânia, México, Moldávia, Mongólia, Moçambique, Namíbia, Nepal, 
Nicarágua, Níger, Nigéria, Panamá, Paquistão, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Quênia, 
Quirguistão, Reino Unido, República Dominicana, República Eslovaca, Romênia, Rússia, 
Ruanda, Senegal, Serra Leoa, Sérvia e Montenegro, Sri Lanka, Suazilândia, Tajiquistão, 
Tanzânia, Tailândia, Trinidad e Tobago, Tunísia, Turquia, Uganda, Ucrânia, Uruguai, 
Uzbequistão, Venezuela, Vietnã, Zâmbia, Zimbábue.   
   
Segundo modelo - variável dependente: Despesa total do setor público. 
 
Estimação três – Nações da estimação quatro mais os seguintes: 
 
Austrália, Cingapura, Costa do Marfim, Croácia, Dinamarca, Finlândia, Ilhas Maurício, Itália, 
Kuwait, Letônia, Líbano, Nova Zelândia, Noruega, Omã, República Tcheca, República do 
Congo, Suécia, Suíça. 
 
Estimação quatro: 
 
África do Sul, Alemanha, Argélia, Argentina, Armênia, Áustria, Bangladesh, Bélgica, 
Bielorrúsia, Bolívia, Brasil, Bulgária, Canadá, Cazaquistão, Chile, China, Colômbia, Coréia 
do Sul, Costa Rica, El Salvador, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, França, 
Geórgia, Guatemala, Holanda, Hungria, Índia, Indonésia, Irã, Israel, Jamaica, Jordânia, 
Lituânia, Madagáscar, Malásia, Moldávia, Mongólia, Namíbia, Nicarágua, Paquistão, Panamá, 
Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Quênia, Quirguistão, Reino Unido, República Dominicana, 
Romênia, Rússia, Senegal, Sérvia e Montenegro, República Eslovaca, Sri Lanka, Tajiquistão, 
Tailândia, Tunísia, Uganda, Ucrânia, Uruguai, Venezuela. 
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B – Rotina de Calibragem e Simulações 
 
%%%%      DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - RECIFE-PE 2008        %%%% 
%%%%         Pollyana Jucá Santana - PIMES/UFPE           %%%% 
  
  
%% Programação para calcular os efeitos da redução do consumo do governo, 
%% aumento dos gastos públicos em investimento e redução da tributação  
%% sobre a economia.  
  
clear all 
close all 
  
%%% CALIBRAGEM DO MODELO - Supondo que a Economia Brasileira esteja em  
%%% Estado Estacionário em 2005 
  
global tauc tauh tauk alfa gama psi beta delta teta k kg k_ss kg_ss g_y 
ig_y 
  
%% Dados e parâmetros 
  
c_y=0.83; %% razão consumo (famílias+governo)/produto-média 95-05 (SCN) 
kt_y=2.2328; %%razão capital/produto -(IPEADATA)  
it_y=0.17;%% razão investimento/produto - média 95-05 (SCN) 
ig_y=0.0187;%% investimento publico como porcentagem do PIB média 95-05 
(SCN) 
alfa=0.4266; %% particiapação do capital no produto (Paes, 2006) 
gama=0.09;  %% efeito externalidade do capital público (Ferreira, 2006) 
psi=1.0108;  %%taxa de cresc. da economia-PIB per capita, média 1995-2005 
(IPEADATA) 
delta=(it_y/kt_y)-psi+1;%% depreciação do capital (público e privado) 
k_y=kt_y-(ig_y/(delta+psi-1));  %%razão capital privado/produto 
r=alfa/k_y;   %% taxa de juros real da economia 
  
%% Política Tributária 
arr_c=0.159910;%%  % do PIB arrecado com imposto sobre o consumo (SRF - 
2005) 
arr_k=0.069156;%%  % do PIB arrecado com imposto sobre o capital (SRF - 
2005) 
arr_h=0.108053;%%  % do PIB arrecado com imposto sobre o trabalho (SRF - 
2005) 
tauc=arr_c/c_y;      %% alíquota de imposto sobre o consumo  
tauk=arr_k/(k_y*r);  %% alíquota de imposto sobre o capital  
tauh=arr_h/(1-alfa); %% alíquota de imposto sobre o trabalho  
g_y0=0.20;           %% Consumo do governo como % do PIB média 95-05 (SCN) 
g_y1=0.16;           %% Consumo do governo simulado 
tauc0=tauc; 
tauk0=tauk; 
tauh0=tauh; 
  
beta=psi/((1-tauk)*r+(1-delta)); %% taxa de desconto intertemporal  
%% NOVOS PARAMETROS DE POLITICA TRIBUTARIA 
  
% Parametros A (usado para simulaçao 1 e 4) - exclui cpmf e mantem tauh 
arr_c=0.155386; 
arr_k=0.060108; 
tauc_a=arr_c/c_y;       
tauk_a=arr_k/(k_y*r);  
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tauh_a=tauh0;       
  
% Aliquotas para simulação 2 - Reduz arrecadação para 30% do PIB  
tauc_2 = (0.2971/.3371)*tauc0; 
tauk_2 = (0.2971/.3371)*tauk0; 
tauh_2 = (0.2971/.3371)*tauh0; 
  
% Aliquotas para simulação 3 - Reduz arrecadação para 25% do PIB 
tauc_3 = (0.2586/.3371)*tauc0; 
tauk_3 = (0.2586/.3371)*tauk0; 
tauh_3 = (0.2586/.3371)*tauh0; 
  
% Aliquotas para simulação 5 - Reduz arrecadação para 30% do PIB 
tauc_5 = (0.3/.3371)*tauc0; 
tauk_5 = (0.3/.3371)*tauk0; 
tauh_5 = (0.3/.3371)*tauh0; 
  
% Aliquotas para simulação 5 - Reduz arrecadação para 26% do PIB  
tauc_6 = (0.27/.3371)*tauc0; 
tauk_6 = (0.27/.3371)*tauk0; 
tauh_6 = (0.27/.3371)*tauh0; 
  
%% Estado Estacionário  
  
kg_y=ig_y/(-1+delta+psi);%% Razao capital pub/Y (por un. de  eficiencia) 
h=0.2398;  %% PNAD,2005   
  
y=(((alfa*beta*(1-tauk))/(psi-beta*(1-delta)))^(alfa/(1-alfa-
gama)))*(h^((1-alfa)/(1-alfa-gama)))*... 
    (kg_y^(gama/(1-alfa-gama))); 
ig=ig_y*y; 
kg=ig/(-1+delta+psi); 
k=((alfa*beta*(1-tauk)*(kg^gama)*(h^(1-alfa)))/(psi-(beta*(1-
delta))))^(1/(1-alfa)); 
i=(-1+delta+psi)*(k+kg); 
c_tot=y-(-1+delta+psi)*(k+kg); 
i=(-1+delta+psi)*k; 
r=alfa*(k^(alfa-1))*(h^(1-alfa))*(kg^gama); 
w=(1-alfa)*((k/h)^alfa)*(kg^gama); 
  
trib=(tauc*c_tot)+(tauk*r*k)+(tauh*w*h); 
cg=g_y0*y;  
tr=trib-ig-(1+tauc)*cg; 
c=c_tot-cg; 
teta=((1-h)*(1-tauh)*w)/((1+tauc)*c); 
utilidade=log(c)+teta*log(1-h); 
teste = (1+tauc)*c - [(1-tauh)*w*h + (1-tauk)*r*k + (1 - psi - delta)*k + 
tr]; 
  
k_y0=k/y; 
kg_y0=kg/y; 
kt_y0=(k+kg)/y; 
kg_k0=kg/k; 
i_y0=((-1+delta+psi)*k)/y; 
ig_y0=ig/y; 
it_y0=(i+ig)/y; 
c_y0=c/y; 
cg_y0=cg/y; 
c_tot_y0=c_tot/y; 
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tr_y0=tr/y; 
G_y0=ig_y0+cg_y0+tr_y0; 
trib_y0=trib/y; 
dif=trib_y0-G_y0; 
  
%% PLANEJADOR CENTRAL - Encontrando o kg otimo 
  
h_ss=((1-alfa)/teta)/(1+((1-delta-psi)*((alfa*beta)/(psi-
beta+(beta*delta))))+((1-alfa)/teta)); 
k_ss=(((alfa*beta*((gama/alfa))^gama)/(psi-beta*(1-delta)))^(1/(1-alfa-
gama)))*(h_ss^((1-alfa)/(1-alfa-gama))); 
kg_ss=k_ss*(gama/alfa); 
ig_ss=(-1+delta+psi)*kg_ss; 
y_ss=(k_ss^alfa)*(h_ss^(1-alfa))*(kg_ss^gama); 
i_ss=(-1+delta+psi)*(k_ss+kg_ss); 
r_ss=alfa*(k_ss^(alfa-1))*(h_ss^(1-alfa))*(kg_ss^gama); 
w_ss=(1-alfa)*((k_ss/h_ss)^alfa)*(kg_ss^gama); 
i_ss=(-1+delta+psi)*k_ss; 
c_ss=y_ss-i_ss; 
utilidade_ss=log(c_ss)+teta*log(1-h_ss); 
teste = c_ss - [w_ss*h_ss + r_ss*k_ss + (1 - psi - delta)*k_ss]; 
  
k_y=k_ss/y_ss; 
kg_y=kg_ss/y_ss; 
kt_y=(k_ss+kg_ss)/y_ss; 
kg_k=kg_ss/k_ss; 
i_y=((-1+delta+psi)*k_ss)/y_ss; 
ig_y=ig_ss/y_ss; 
it_y=(i_ss+ig_ss)/y_ss; 
c_y=c_ss/y_ss; 
  
%% Variações 
var_y=(y_ss-y)/y; 
var_k=(k_ss-k)/k; 
var_kg=(kg_ss-kg)/kg; 
var_ig=(ig_ss-ig)/ig; 
var_h=(h_ss-h)/h; 
var_c=(c_ss-c)/c; 
var_r=(r_ss-r)/r; 
var_w=(w_ss-w)/w; 
var_kg_k=(kg_k-kg_k0)/kg_k0; 
var_BE = - [exp(utilidade - teta*(log(1-h_ss)) - log(c_ss))-1]*c_ss / y_ss; 
  
%%%% SIMULAÇÕES 
  
escolha = input('Escolha a simulacao: '); 
disp(' '); 
  
    if (escolha < 1) | (escolha > 6) 
        escolha = 1; 
    end 
  
   if escolha == 1 % sem cpmf, mesmo cg_y e mesmo ig_y 
            tauc = tauc_a; 
            tauk = tauk_a; 
            tauh = tauh_a; 
            kg_y=kg_y0; 
            ig_y=ig_y0; 
            g_y=g_y0; 
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else 
   if escolha == 2 % novas aliquotas, cg=0.16, mesmo ig, CT=30% 
           tauc = tauc_2; 
           tauk = tauk_2; 
           tauh = tauh_2; 
           kg_y=kg_y0; 
           ig_y=ig_y0; 
           g_y=g_y1; 
   else 
      if escolha == 3 % novas aliquotas, cg=0.16, mesmo ig, CT=25% 
           tauc = tauc_3; 
           tauk = tauk_3; 
           tauh = tauh_3; 
           kg_y=kg_y0; 
           ig_y=ig_y0; 
           g_y=g_y1; 
else 
  
   if escolha == 4 % sem cmpf, cg_y=0.16 ig_y=otimo  
            tauc = tauc_a; 
            tauk = tauk_a; 
            tauh = tauh_a; 
            kg_y=kg_y; 
            ig_y=ig_y; 
            g_y=g_y1; 
else 
       if escolha == 5 % novas aliquotas, cg=0.16, ig otimo, CT=30% 
           tauc = tauc_5; 
           tauk = tauk_5; 
           tauh = tauh_5; 
           kg_y=kg_y; 
           ig_y=ig_y; 
           g_y=g_y1; 
else 
   if escolha == 6 % novas aliquotas, cg=0.16, ig otimo, CT=26% 
           tauc = tauc_6; 
           tauk = tauk_6; 
           tauh = tauh_6; 
           kg_y=kg_y; 
           ig_y=ig_y; 
           g_y=g_y1; 
   end 
   end 
   end 
   end 
   end 
   end 
%% Estado Estacionario 
  
h_ss = ((1-tauh)*(1-alfa))/(((1+tauc)*teta)*(1-ig_y-g_y-(-
1+delta+psi)*(((alfa*beta*(1-tauk))/... 
    (psi-beta+beta*delta))))+((1-tauh)*(1-alfa))); 
y_ss=(((alfa*beta*(1-tauk))/(psi-beta*(1-delta)))^(alfa/(1-alfa-
gama)))*(h_ss^((1-alfa)/(1-alfa-gama)))*... 
    (kg_y^(gama/(1-alfa-gama))); 
ig_ss=ig_y*y_ss; 
kg_ss=ig_ss/(-1+delta+psi); 
k_ss=((alfa*beta*(1-tauk)*(kg_ss^gama)*(h_ss^(1-alfa)))/(psi-(beta*(1-
delta))))^(1/(1-alfa)); 
i_ss=(-1+delta+psi)*(k_ss+kg_ss); 
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c_tot=y_ss-(-1+delta+psi)*(k_ss+kg_ss); 
i_ss=(-1+delta+psi)*k_ss; 
r_ss=alfa*(k_ss^(alfa-1))*(h_ss^(1-alfa))*(kg_ss^gama); 
w_ss=(1-alfa)*((k_ss/h_ss)^alfa)*(kg_ss^gama); 
  
trib_ss=(tauc*c_tot)+(tauk*r_ss*k_ss)+(tauh*w_ss*h_ss); 
tr_ss=tr_y0*y_ss  ;
cg_ss=g_y*y_ss;  
c_ss=c_tot-cg_ss; 
utilidade_ss=log(c_ss)+teta*log(1-h_ss); 
ct=((1-tauh)*(1-h_ss)*w_ss)/((1+tauc)*teta); 
teste=c_ss-ct; 
  
k_y=k_ss/y_ss; 
kg_y=kg_ss/y_ss; 
kt_y=(k_ss+kg_ss)/y_ss; 
kg_k=kg_ss/k_ss; 
i_y=((-1+delta+psi)*k_ss)/y_ss; 
ig_y=ig_ss/y_ss; 
it_y=(i_ss+ig_ss)/y_ss; 
c_y=c_ss/y_ss; 
cg_y=cg_ss/y_ss; 
c_tot_y=c_tot/y_ss; 
tr_y=tr_ss/y_ss; 
trib_y=trib_ss/y_ss 
G_y=(tr_ss+ig_ss+cg_ss)/y_ss; 
dif=trib_y-G_y; 
  
%% Variações 
var_y=(y_ss-y)/y; 
var_k=(k_ss-k)/k; 
var_i=(i_ss-i)/i; 
var_kg=(kg_ss-kg)/kg; 
var_ig=(ig_ss-ig)/ig; 
var_kg_k=(kg_k-kg_k0)/kg_k0; 
var_h=(h_ss-h)/h; 
var_c=(c_ss-c)/c; 
var_r=(r_ss-r)/r; 
var_w=(w_ss-w)/w; 
var_trib=(trib_ss-trib)/trib; 
var_trib_y=(trib_y-trib_y0)/trib_y0; 
var_tr=(tr_ss-tr)/tr; 
var_cg=(cg_ss-cg)/cg; 
var_cg_y=(cg_y-cg_y0)/cg_y0; 
var_BE = -[exp(utilidade - teta*(log(1-h_ss)) - log(c_ss))-1]*c_ss / y_ss; 
 
 


	INTRODUÇÃO
	1. REVISÃO DA LITERATURA
	1.1 Influência do gasto público na atividade econômica

	2. ECONOMIA BRASILEIRA
	2.1 Tamanho do Estado: o aumento do consumo e a redução do i
	2.1.1 Consumo do governo
	2.1.2 Investimento Público
	2.2 Excessiva Carga Tributária Brasileira

	3. COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS
	3.1 Exercício Empírico
	3.2 Resultados das estimações
	4.1 Famílias
	4.2 Firmas
	4.3 Governo
	4.4 Equilíbrio Competitivo
	4.5 Equilíbrio Centralizado
	4.6 Calibragem do Modelo
	4.6.1 Calibragem dos parâmetros do modelo
	4.6.2 Calibragem da política fiscal

	5. RESULTADOS
	5.1 Planejador Central: Investimento Público Ótimo
	5.2 Redução do Consumo do Governo
	5.3 Aumento do investimento público

	6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	APÊNDICE
	A - Países incluídos na amostra

	B – Rotina de Calibragem e Simulações

