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RESUMO 

 

O presente trabalho situa-se na área de finanças públicas, tem por objetivo mensurar os efeitos 

dos gastos públicos de 21 municípios do Estado de Rondônia sobre o IDHM. Considerando as 

transformações ocorridas na economia, estas mudam periodicamente as atribuições e os 

papéis exercidos pelo Estado, ensejando um montante de recursos cada vez maior para fazer 

frente às novas demandas. A presença constante da atuação estatal suscita questionamentos 

sobre os limites de sua ação, a expansão dos seus gastos, a geração recorrente de déficits 

orçamentários e ao excessivo endividamento público, que por sua vez prejudicam a promoção 

do bem-estar social. Através de pesquisa quantitativa quanto ao método de abordagem do 

problema, visando contribuir para elucidação destes fatos, foi realizado um estudo do 

comportamento dos gastos públicos municipais, através do modelo econométrico de análise 

de variância com variáveis binárias. Os resultados obtidos demonstraram uma forte correlação 

positiva entre os gastos públicos e o IDHM, com destaque para os gastos em assistência e 

previdência, quanto ao grupo de municípios sem dívida e com superávit nos anos de 2000 e 

2010, estes tiveram um desempenho expressivo na elevação do seu IDHM. 

 

Palavras-chave: Orçamento público; Finanças públicas; Déficit público; Dívida pública. 
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INTRODUÇÃO 

 

As teorias clássica e neoclássica da economia tratavam o mercado como uma 

instituição perfeita, o qual partia de alguns pressupostos como a presença de grande número 

de vendedores e consumidores, oferta de produtos homogêneos, livre entrada e saída de 

agentes no mercado, informação de fácil acesso e a baixo custo, além da principal 

característica, agentes econômicos agindo de forma plenamente racional. 

Contudo, a realidade vivenciada pelo mundo contemporâneo se apresenta bem mais 

complexa do que a apresentada pelos economistas clássicos e neoclássicos, tendo em vista a 

presença de mercados concentrados e imperfeitos em detrimento à concorrência perfeita, 

mercado ativo com a presença cada vez mais comum de produtos diferenciados, existência de 

barreiras à entrada de novos atores no mercado e, principalmente, ao comportamento dos 

atores, que agem com racionalidade limitada no mercado, conforme Simon (1979). 

Além desses aspectos, as crises econômicas, em especial a crise mundial de 1929, 

resultou na perda da hegemonia do livre mercado, tornando-se inconsistentes os argumentos 

liberais que conduziam, até então, o pensamento econômico, e boa parte dos autores 

perceberam, a partir dessa crise econômica, a necessidade de uma maior intervenção do 

Estado (GIACOMONI e PAGNUSSAT, 2006). 

Outras críticas ao livre mercado das teorias clássica e neoclássica também vão 

surgindo ao longo da história do pensamento econômico: os mercados falham, não são 

perfeitos alocadores de recursos; o livre mercado não alcança a meta de pleno emprego e de 

distribuição equitativa da renda, gerando distorções na sociedade; o mercado gera 

externalidades, não contabilizados pelo sistema privado de preços e os custos acabam sendo 

absorvidos pela sociedade. 

Essas falhas e imperfeições acabam contribuindo para ratificar a visão de autores 

contemporâneos e do pensamento econômico recente, de que o Estado é parte fundamental na 

condução da economia, que a mão invisível de Smith (1996) deve ser substituída pela mão 

visível do Estado. 

A partir da crise econômica de 1929, e com as duas grandes guerras de 1914-1918 e 

1939-1945, vem ocorrendo um abandono gradativo do pensamento econômico liberal e a 

adoção da política do Estado do bem-estar social e de orientação keynesiana, pautada na 

demanda efetiva e endividamento público. Contudo, esse debate, segundo Giacomoni e 

Pagnussat (2006) ainda é controverso e, durante várias décadas, a discussão se reacende.
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O fato é que o Estado vem sendo reconhecido como um agente importante na 

economia, ora como provedor de serviços básicos, ora como protetor de grupos vulneráveis, 

ora promotor do desenvolvimento. Contudo, um problema recente observado por 

pesquisadores e organizações mundiais, é que o Estado não vem conseguindo equacionar as 

falhas e imperfeições de mercado. O relatório sobre o desenvolvimento do Banco Mundial de 

1991, afirma que a atuação do Estado, em muitos países, ainda não está proporcionando os 

elementos econômicos e sociais fundamentais, como um ambiente normativo propício e 

estável, serviços sociais básicos e proteção aos vulneráveis (GIACOMONI e PAGNUSSAT, 

2006). 

O objetivo desta pesquisa foi verificar a eficiência nos gastos públicos dos 

municípios do Estado de Rondônia e seus efeitos sobre os indicadores de desenvolvimento 

humano. Para tanto, foram selecionados três grupos de municípios de Rondônia com relação 

ao seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM Global, sendo sete 

municípios classificados como de alto desenvolvimento, sete municípios classificados como 

de médio desenvolvimento e sete municípios classificados como de baixo desenvolvimento 

humano, conforme classificação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD para o ano de 2010. 

 Ao longo do trabalho foram realizadas contextualizações sobre as principais correntes 

do pensamento econômico com desdobramentos sobre as atribuições econômicas do Estado, 

tendo em vista, as funções que este precisa cumprir. As transformações econômicas 

modificam a forma de atuação do Estado, levando a consequências que refletem sobre as 

finanças públicas, sobre estas são levantadas hipóteses que se constituíram no objeto de 

estudo deste trabalho, sobre a expansão das despesas públicas, o excessivo endividamento 

público e sobre o resultado primário das contas públicas, com a finalidade de realizar 

inferências sobre o comportamento dessas variáveis e o seu efeito sobre o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A Origem do Estado Moderno 

 

As condicionantes que remontam a origem do Estado são objetos de controvérsias 

entre os teóricos, alguns se propuseram a realizar indagações e formular hipóteses sobre a 

partir de que momento esta instituição passou a fazer parte da convivência humana. A 

corrente evolucionista postula que o Estado é resultante do próprio processo evolutivo 

decorrente das relações sociais, nas quais com o avanço da sociedade foram se intensificando, 

nessa concepção o Estado não é decorrência de um projeto pré-concebido com o intuito de se 

perseguir a um determinado fim, pelo contrário, ele é um fim em si mesmo.  

Para Hegel (1997, p. 216) “No costume tem o Estado a sua existência imediata, na 

consciência de si, no saber e na atividade do indivíduo, tem a sua existência mediata, 

enquanto o indivíduo obtém a sua liberdade substancial ligando-se ao Estado como à sua 

essência, como ao fim e ao produto da sua atividade.” Segundo o autor, a existência do Estado 

ocorre de forma direta, a partir do costume, este já seria o Estado instituído em si, por meio 

deste surge o indivíduo, que só pode ser considerado como tal no instante posterior que passa 

a compartilhar dos costumes de um grupo social, mediante esta ligação à sua essência de 

participar numa vida coletiva, que deve consistir a maior aspiração de um indivíduo. 

Em Locke (2008) a abordagem contratualista ganhou notoriedade, este pensamento 

se funda na ideia de que os seres humanos em seu estado natural são livres e iguais, e em 

algum momento dada as circunstâncias da conjuntura pela qual atravessavam se viram diante 

da necessidade de estabelecer uma ordem maior, que lhes garantisse de forma imparcial o 

estabelecimento de normas de convivência a serem seguidas por todos de modo a assegurar a 

harmonia social, a segurança, os direitos de propriedade e o cumprimento dos contratos. Para 

consecução de tais objetivos torna-se-ia necessário alienar uma parte substancial da sua 

liberdade, renegar ao instinto egoísta insocializável, através de um contrato social, 

transferindo essa prerrogativa a outrem: o Estado, este resultaria como de acordos 

previamente selados. A sua concepção sobre o Estado Liberal pôde ser percebida na sua 

célebre frase “o Estado existe para o bem da espécie humana, e não a espécie humana para os 

propósitos do Estado.” 

Assim, o funcionamento de uma sociedade organizada pressupõe um contrato 

implícito pelo qual os cidadãos abrem mão de parte de sua soberania, sujeitando-se às 

determinações do Estado, ao qual se delega, entre outras coisas, o monopólio da violência 
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(SIMONSEN, 1998, p. 250). Para viver em sociedade os indivíduos precisam negar à sua 

liberdade suprema de fazer o que bem quiser, o abandono desse desejo insano se faz 

necessário para que haja uma harmônica convivência social, em que os direitos dos demais 

sejam respeitados, pois qualquer violação a esse princípio pode resultar em punição ao 

indivíduo infrator, sendo assim, o Estado se faz necessário para preservar a ordem e arbitrar 

de maneira imparcial os conflitos. 

Tal como todos os agrupamentos políticos que historicamente o precederam, o 

Estado consiste em uma relação de dominação do homem sobre o homem, fundada no 

instrumento da violência legítima (WEBER, 1970, p. 57). Comumente os agrupamentos 

políticos são constituídos com o objetivo de perseguir a um determinado fim, sendo o Estado 

originado de um destes, torna-se impreciso tentar defini-lo a partir da sua finalidade, diante da 

impossibilidade de saber qual foi o agrupamento que lhe originou, no entanto, o fundamento 

do qual se valem para tornar legítima essa condição é o emprego da força, este é meio 

específico a todos esses agrupamentos. Com base nessa análise Weber (1970) formulou os 

três fundamentos da legitimidade, que justificam a existência dessa relação entre dominados e 

dominadores, são: a autoridade do passado eterno, a que se funda em dons pessoais e 

extraordinários de um indivíduo, e a que se impõe em razão da legalidade. 

Na análise sociológica weberiana já é admitida de forma implícita a relação desigual 

na sociedade, entre os indivíduos, a decorrência dessa condição pressupõe a estratificação 

social, fundada na propriedade privada que cria distinções entre estes, o decurso da história 

mostra de fato a luta contra essa subordinação, em que os indivíduos desprovidos de posses se 

rebelam contra essa situação previamente imposta. A conjugação desses fatores tornaram 

necessária a instituição do Estado para apaziguar os conflitos e preservar a ordem, portanto, o 

governo civil, na medida em que é instituído para garantir a propriedade, de fato o é para a 

defesa dos ricos contra os pobres, ou daqueles que têm alguma propriedade contra os que não 

possuem propriedade alguma (SMITH, 1996, p. 192).  

Os cercamentos foram o marco inicial do modelo de acumulação capitalista, a terra 

até então tida como propriedade comunal passou a torna-se propriedade privada, um fator de 

produção, a partir do qual os grandes proprietários arrendavam-nas a terceiros para obter 

renda. A introdução desse modelo possibilitou a criação de enormes rebanhos de ovelhas para 

produzir lã, de forma a assegurar a indústria manufatureira nascente, a provisão suficiente de 

matéria-prima. Os lucros obtidos com a expansão do comércio em escala global 

possibilitaram acumular grandes reservas de dinheiro, que posteriormente puderam ser 
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investidos na indústria para alavancar o seu crescimento. A conjugação desses fatores 

favoreceram a ascensão da classe burguesa, como de costume a introdução de uma nova 

ordem se dá com a supressão da outra até então vigente, neste caso: o regime feudal. 

O progresso técnico e científico conquistados a partir da Primeira Revolução 

Industrial provocaram mudanças nas relações sociais, o homem até então autossuficiente e 

perito nas artes de fabricar tudo aquilo de que necessitava, tornou-se mais dependente do meio 

em que vive. Sob a perspectiva de Smith (1996) e Marshall (1996), o fator primordial que 

contribuiu para se chegar a esse estágio foi a divisão do trabalho, esta permitiu que houvesse a 

especialização da mão de obra, a diferenciação dos produtos e a racionalização dos processos 

produtivos, tornando-os mais eficientes, o resultado foram os aumentos na escala de 

produção, como até então ainda não tinha sido experimentado pela humanidade. As 

consequências desse processo permitiram a dinamização do comércio em escala mundial. 

Quando o comércio, as manufaturas e as artes se disseminaram entre um povo e 

quando, em consequência, multiplicaram-se os produtos gerais, é impossível, sem graves 

inconvenientes, que cada cidadão seja retirado das ocupações produtivas que se tornaram 

necessárias para a existência da sociedade a fim de ser empregado na defesa do Estado (SAY, 

1983, p. 401). 

O indivíduo agora desprovido dos meios necessários para realizar sua produção, 

passou a dispor apenas da sua força de trabalho, como sua única propriedade. A Subdivisão de 

funções passou a ensejar da sociedade um maior de poder de coordenação entre os agentes, 

agora altamente interconectados, o que significa dizer que o bem-estar da sociedade 

dependerá de que cada um execute a sua parte da melhor maneira possível, de modo a garantir 

a todos a provisão adequada dos bens necessários à sobrevivência. A absorção pelo Estado 

moderno de responsabilidades sociais que historicamente eram atendidas no seio das famílias 

cresceu em sintonia com a urbanização, a participação feminina no mercado de trabalho e a 

quebra da estrutura familiar (REZENDE, 2012, p. 35). 

Huberman (2013) destaca alguns fatores que contribuíram para o estabelecimento da 

nova ordem, dentre estes, a unificação dos Estados nacionais, a monetarização das trocas 

comerciais, e principalmente a união estabelecida de forma recíproca da burguesia com os 

monarcas. A dinamização do comércio suscitou o surgimento de alguns problemas, que 

precisavam ser sanados por uma autoridade central forte, que fosse capaz de assegurar a 

expansão do capital de forma segura sem contratempos, em contrapartida os grandes 

industriais e comerciantes financiavam os monarcas. 



15 

 

 

Uma nova doutrina que fosse adequada com a nova conjuntura vigente tornava-se 

necessária, dentro desta perspectiva o liberalismo reunia os argumentos válidos para legitimar 

esse novo contexto. O livre comércio era a principal bandeira deste movimento, pois, o 

excesso de regulamentações impedia a sua expansão. Para Smith (1996, p.199), o Estado 

deveria prover o suporte suficiente para a ampliação do comércio, através da construção e 

manutenção de estradas, portos, pontes, canais navegáveis, dentre outros. Entretanto, a maior 

parte dessas obras públicas podem ser facilmente administradas de tal maneira que elas 

mesmas gerem uma receita específica suficiente para cobrir seus próprios custos, sem 

acarretar ônus algum à receita geral do país. Denota-se que mesmo diante desta perspectiva 

Smith adverte para que esses negócios sejam conduzidos prioritariamente pela iniciativa 

privada, cabendo ao Estado uma participação residual neste processo. 

2.2 As Funções do Estado  

 

As contradições do sistema de mercado mostraram sua incapacidade em promover o 

pleno emprego, a alocação ótima dos recursos e a livre concorrência, surge daí a necessidade 

de atribuir ao Estado a função de corrigir e complementar as atividades do setor privado, pelo 

fato de haver alguns bens e serviços que por suas características não seriam providos pela 

iniciativa privada, no desdobramento de suas atividades seriam geradas externalidades que 

não seriam sanadas por sua livre iniciativa, cabendo ao Estado conduzir ao comportamento 

satisfatório, além de encarregar-se da estabilidade dos agregados macroeconômicos. As 

especificidades do sistema econômico de cada país irão determinar a maior ou menor 

participação estatal, assim como, o seu nível de gastos. 

A relevância da ação estatal para o bom desempenho da economia, por meio do seu 

principal instrumento de ação: o orçamento público, se faz necessária para cumprir algumas 

funções, segundo Musgrave (1974) estas seriam as funções alocativa, distributiva e 

estabilizadora.  

Por meio da função alocativa o Estado cumpre com a provisão de bens e serviços não 

disponibilizados de maneira satisfatória pelo sistema de mercado, ademais, age com o 

objetivo de promover a alocação ótima dos recursos para tornar o próprio sistema de mercado 

mais eficiente nas suas relações entre os agentes, visando reparar a desigual dispersão e a sua 

tendência à concentração dos fatores. O setor público pode atuar produzindo diretamente os 

produtos e serviços ou via mecanismos que propiciem condições para que sejam viabilizados 

pelo setor privado (MENDES, 2012, p. 203). Os bens públicos que por suas características de 
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não exclusão e não rivalidade desestimula a iniciativa privada em produzi-los, dá origem a um 

novo tipo de relação, segundo Giacomoni (2012, p. 24) “O processo político substitui o 

sistema de mercado. Ao eleger seus representantes (legisladores e administradores) o eleitor-

consumidor aprova determinada plataforma (programa de trabalho) para cujo financiamento 

irá contribuir mediante tributos.”  

A função distributiva visa promover o ajustamento equânime da riqueza produzida 

no país. A distribuição de renda resultante, em determinado momento, das dotações dos 

fatores de produção – capital, trabalho e terra – e da venda dos serviços desses fatores no 

mercado pode não ser a desejada pela sociedade (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011, p. 13). Isso 

significa que, à medida que critérios puramente econômicos de eficiência são considerados 

nas decisões relativas à utilização dos fatores de produção, a distribuição da renda gerada 

pelos habitantes do país pode não ser considerada socialmente aceitável (REZENDE, 2012, p. 

20). Para Giacomoni (2012, p. 25) “Há, ainda, a questão das habilidades individuais bastante 

diversas e a transmissão de bens via herança, ambas contribuindo também para a distribuição 

não uniforme da riqueza.” As políticas públicas de transferência de renda e os impostos 

progressivos, que oneram as classes de mais alta renda, bem como, uma maior tributação 

sobre os artigos de luxo e bens supérfluos consumidos por estas, podem ser instituídos com o 

objetivo de subsidiar o consumo das classes menos favorecidas, o emprego conjunto dessas 

ações se constituem no principal meio utilizado pelo Estado para amenizar as desigualdades. 

A estabilização econômica é o principal objetivo da função estabilizadora. A ação 

estatal ocorre através de estímulos à demanda agregada, esta função ganhou notoriedade no 

pós-crise de 1929 que favoreceu a aplicação de políticas de orientação keynesiana com foco 

na expansão dos gastos públicos. Neste período, a restrição orçamentária fora rompida, as 

receitas públicas que já estavam totalmente empenhadas para a realização das despesas, 

tiveram que se exceder além do previsto conduzindo a geração de recorrentes déficits 

orçamentários, tidos como necessários para não piorar ainda mais a situação. 

As políticas fiscal e monetária passaram a perseguir a manutenção do elevado nível 

de emprego e de estabilidade no nível de preços. A política fiscal pode se manifestar 

diretamente, através da variação dos gastos públicos em consumo e investimento, ou 

indiretamente, pela redução das alíquotas de impostos, que eleva a renda disponível do setor 

privado (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011, p. 15). A política monetária visa adequar a quantidade 

de moeda em circulação as reais necessidades de consumo da economia com o objetivo de 

conter os surtos inflacionários, através das taxas de juros e das operações de open market, esta 
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utilizada para regular a liquidez da economia por meio da compra e venda de títulos públicos 

executadas pela autoridade monetária. 

2.3 Novos Desafios à Atuação do Estado  

 

A redefinição do papel do Estado na economia suscitou questionamentos sobre qual 

deveria ser o seu raio de ação, o limite das suas competências e o seu tamanho adequado. O 

equacionamento da relação de causalidade passa mais pelos papéis que o Estado tem de 

desempenhar na economia e para a sociedade do que propriamente pelo montante dos seus 

gastos, estes são dados em função dos primeiros. Uma maior ou menor intervenção na 

economia, um maior ou menor dispêndio, devem ser analisados sob a ótica dos objetivos que 

o Estado deve cumprir, a ênfase deve ser dada ao objetivo do gasto e não ao seu objeto, a 

grande questão passa a ser porque se gasta e não com o que se gasta, se a causa for nobre é 

preferível que o dispêndio também lhe seja. O aumento das despesas públicas com o intuito 

de satisfazer a preferência da coletividade e promover o bem-estar social são desejáveis por 

essa ótica da despesa. 

Além das necessidades dos indivíduos e das famílias, cuja satisfação dá origem aos 

consumos privados, a reunião dos indivíduos também tem, enquanto sociedade, suas próprias 

necessidades, as quais dão origem aos consumos públicos (SAY, 1983, p. 389). A exigência 

de pagamentos de tributos dos contribuintes para o Governo funciona como uma transferência 

do poder de consumo, que efetivamente se realiza pelo Governo. As trocas de dinheiro por 

mercadorias têm como denominador comum, o valor, que estabelece uma relação de paridade 

entre ambos. A noção de que os tributos pagos pelos contribuintes ao Governo, sem a efetiva 

entrega de um bem para tanto que configure uma transação comercial, pode ser entendido 

como uma entrega gratuita de recursos, estes permitem ao Governo pagar pelos bens 

consumidos e pelos serviços prestados, ora, compra difere de restituição, segundo Say (1983) 

“um produto consumido sempre é um valor perdido”, logo, o pagamento de compromissos 

anteriormente assumidos pelo Governo, através da entrega de recursos, não pode ser 

entendido como uma restituição, pois, esta pressupõe a devolução de um valor entregue que 

deve ser reposto na mesma medida.  
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Esta situação caracteriza-se por uma diminuição da renda nacional disponível, 

levando a perca da utilidade dos recursos dos contribuintes, sem antes mesmo, ter havido em 

contrapartida, o usufruto de algum benefício por estes, em decorrência do uso de sua renda 

pessoal para satisfazer suas necessidades. Segundo Say (1983, p. 397):  

 

“(...) todos os consumos públicos constituem por si mesmos um sacrifício, um mal 

sem nenhuma outra compensação que a vantagem resultante para o público da 

satisfação de uma necessidade, uma boa administração jamais gasta simplesmente 

por gastar, certificando-se sempre de que o beneficio que deve provir para o publico 

de uma necessidade satisfeita ultrapassa a extensão do sacrifício que o mesmo foi 

obrigado a fazer para tanto.”  

  

As concepções clássica da economia e do orçamento tradicional diretamente ligadas 

ao liberalismo econômico não veem com bons olhos a intervenção do Estado na economia e a 

expansão das despesas públicas. Sob essa ótica prevalece o aspecto da neutralidade e do 

equilíbrio orçamentário, o objeto do gasto é mais importante, isto facilita a ocorrência de 

situações em que para cumprir uma formalidade do orçamento deixa-se de perseguir com 

afinco a satisfação de uma necessidade de extrema importância para a sociedade. As despesas 

públicas precisam ser contingenciadas ao máximo para que não implique em distorções no 

sistema de mercado. 

O neoliberalismo, corrente do pensamento econômico que começou a ganhar 

preponderância a partir da década de 80, tido como a remodelação do liberalismo econômico 

clássico, trás consigo novas orientações adaptadas para o atual estágio de expansão do modelo 

de acumulação capitalista, como a privatização, a abertura comercial e a desregulamentação 

dos mercados financeiros. Segundo Rezende (2012, p. 30) essas transformações “(...) 

alteraram radicalmente o contexto no qual se situavam as estratégias de desenvolvimento dos 

países (...), exigindo, em contrapartida, profunda revisão do papel a ser desempenhado pelo 

Estado nesse momento.” As mudanças passaram a ensejar dos Governos um poder maior de 

coordenação e regulamentação diante dos novos desafios que emergiram deste contexto. Nas 

suas palavras, a partir deste momento passou a prevalecer a função do “Estado regulador” em 

detrimento da função do “Estado provedor”.  

Essa é a função clássica elaborada por Smith (1986, p. 198), na qual caberia ao 

Estado promover a defesa nacional, a justiça, investir em obras e custear as instituições 

públicas, pelo fato de que, embora possam proporcionar a máxima vantagem para uma grande 

sociedade, são de tal natureza, que o lucro jamais conseguiria compensar algum indivíduo ou 
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um pequeno número de indivíduos, não se podendo, pois esperar que algum indivíduo ou um 

pequeno número de indivíduos as crie e mantenha.  

As concepções idealizadas das atribuições do Estado demonstram a mudança de 

postura sofrida, de mero provedor de bens e serviços públicos como educação, saúde e 

segurança o Estado foi alçado a um plano bem mais complexo de regulação das estruturas de 

mercado para prevenir as imperfeições que poderiam vir a surgir. A defesa da concorrência 

surgiu como exigência inequívoca a ser atendida, no Brasil a Lei nº 12.529, de 30 de 

novembro de 2011(Lei Antitruste), fora criada com o objetivo de prevenir as infrações contra 

a ordem econômica, julgar os atos de concentração econômica para zelar pela livre 

concorrência e promover ações para coibir abusos que possam vir a se constituir em dolo aos 

consumidores. 

3 O COMPORTAMENTO DOS GASTOS PÚBLICOS NO BRASIL 

 

No Brasil prevaleceu a figura do “Estado empresário” concepção idealizada com 

base no papel cumprido pelo Estado nos diferentes momentos da vida econômica do país. Isto 

se deve em parte à insuficiência de recursos do setor privado fazendo com que resulte no 

pouco dinamismo da atividade produtiva e do mercado interno, devido sua incapacidade de 

canalizar elevadas somas de capital ou mesmo da sua indisposição em empreender tais 

atividades. O Estado brasileiro, desde os anos 1930, já havia investido na construção da Usina 

Siderúrgica de Volta Redonda, e criado a Petrobras e o BNDE, de forma que a sua 

intervenção na economia (e no fomento à industrialização) não era novidade (CRUZ et al., 

2011, p. 272). 

No entanto, a adoção deste modelo de desenvolvimento baseado na centralização de 

competências, trazendo sempre a frente da condução da atividade produtiva o Estado, trouxe 

implicações que, segundo Rezende (2012, p. 31): 

 

Após várias décadas de predominância da intervenção direta do Estado na vida 

econômica e social do país, as entidades públicas encarregadas da produção de 

mercadorias e da prestação de serviços tornaram-se mais poderosas do que os órgãos 

que supostamente deveriam controlá-las. O conhecimento técnico especializado 

migrou da Administração Pública para as empresas estatais e outras entidades 

dotadas de autonomia gerencial e financeira, gerando uma situação na qual o 

concessionário assumia, na prática, as atribuições do poder concedente.  
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A participação ativa do Estado na atividade produtiva teve desdobramentos que 

repercutiram na expansão das despesas públicas, que não cessaram mesmo após o processo de 

privatização, pelo contrário, aumentaram consideravelmente, conforme se observa na tabela a 

seguir.  

 

Tabela 1 – Gastos Públicos como Proporção do PIB no Brasil (1951 a 2006) 

Anos % Anos % Anos % Anos % Anos % Anos % 

1951 19,7 1961 23,9 1971 21,6 1981 22,6 1991 29,6 2001 37,3 

1952 18,8 1962 24,1 1972 22,3 1982 24,8 1992 38,6 2002 36,1 

1953 21,5 1963 23,7 1973 23,5 1983 25,6 1993 42,1 2003 36,1 

1954 19,5 1964 23,6 1974 21,3 1984 25,1 1994 37,4 2004 34,7 

1955 19,2 1965 24,8 1975 21,9 1985 29,7 1995 37,1 2005 36,3 

1956 21,1 1966 23,6 1976 22,2 1986 30,7 1996 36,1 2006 37,2 

1957 21,7 1967 25,1 1977 21,8 1987 31,1 1997 47,7 - - 

1958 22,2 1968 24,8 1978 22,3 1988 37,1 1998 48,8 - - 

1959 22,4 1969 25,1 1979 21,4 1989 46,1 1999 37,0 - - 

1960 23,3 1970 22,4 1980 22,6 1990 44,1 2000 35,9 - - 
Fonte: Riani, 2013, p. 71. 

Nota: adaptado pelo autor. 
 

Os anos 1980, que começam com a moratória de 1982 e passam pelo plano cruzado, 

de 1986, são os que compõem a chamada “década perdida” (CRUZ et al., 2011, p. 276). Até 

início da década de 80 os gastos públicos mantiveram-se em torno de 22%, nessa década a 

instabilidade da conjuntura econômica internacional repercutiu negativamente nas contas 

públicas, o processo de redemocratização possibilitou a sociedade reivindicar junto ao 

governo por melhores condições de vida, isso implicou no aumento das despesas para atender 

essas novas demandas, neste período os gastos se situaram aproximadamente na média em 

30%. 

Os sucessivos planos de estabilização econômica que visavam controlar a inflação 

não obtiveram sucesso em seu objetivo, coube ao Plano Real em 1991 colocar um fim a este 

incômodo período, sobre esse aspecto Giacomoni (2012, p. 6) destaca que, “A estabilidade 

trouxe, entre seus efeitos, a extinção do imposto inflacionário, importante mecanismo de 

financiamento das despesas públicas. O reconhecimento de dívidas e de outros passivos 

provocou o crescimento expressivo da dívida pública nos anos seguintes.” Isto significou, 

conforme Giambiagi e Além (2011), na elevação da necessidade de financiamento do setor 

público que ficou prejudicada pela escassez de crédito, ocasionando uma queda abrupta das 

despesas no ano de 1991, conforme se observa no gráfico a seguir. 
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Gráfico 1: Evolução dos Gastos Governamentais em Proporção ao PIB no Brasil entre 1951 a 2006 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na tabela 1. 

 

Os anos 1990 transcorrem sob a égide do Consenso de Washington, em que 

preponderam os ideais de câmbio flutuante, controle monetário rígido, facilidades para a 

mobilidade de capitais, abertura de mercados, privatizações e, consequentemente, redução das 

atribuições do Estado, que deve ser o indispensável, para regular e suprir as falhas de mercado 

(CRUZ et al., 2011, p. 276). Neste período a adoção de políticas neoliberais e as medidas de 

austeridade fiscal, apesar de implicarem na diminuição da participação do governo na 

economia não significou a diminuição das demandas sociais, tanto é que os gastos se 

elevaram ainda mais em comparação com a década anterior ficando na média em 39%. Na 

década de 2000 fora criado a Lei de Responsabilidade fiscal que conferiu às finanças públicas 

maior rigidez e disciplina, neste período as despesas situaram-se num patamar inferior ao 

anterior se estabilizando na média em 36%. 

 

Tabela 2 – Despesa Total do Governo em Países Selecionados da OCDE como Proporção do PIB entre 

1975 a 2005 

Países 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Brasil 21,9 22,6 29,7 44,1 37,1 35,9 36,3 

Estados Unidos 33,5 31,4 32,9 37,1 37,0 34,2 36,6 

Japão 26,8 32,0 31,6 31,8 36,5 39,2 37,0 

Alemanha 48,4 47,9 47,0 43,6 48,3 45,1 46,8 

França 43,4 46,1 52,2 49,4 54,4 51,6 53,9 

Itália 41,6 42,1 51,2 52,9 52,5 46,1 48,2 

Reino Unido 44,4 43,0 44,0 42,4 44,9 37,5 44,9 

Canadá 38,5 38,8 45,3 48,8 48,5 41,1 39,3 

Dinamarca 48,2 56,2 59,3 55,9 59,5 53,9 52,8 

Países Baixos 51,2 55,8 57,1 52,9 50,0 44,0 45,5 

Suécia 48,4 60,1 63,3 61,3 67,1 56,8 56,3 
Fonte: Giacomoni, 2012, p. 18 

Nota: elaborado pelo autor com adaptações 



22 

 

 

A comparação do Brasil com os países da OCDE demonstra que o montante das suas 

despesas como proporção do PIB situa-se em patamares inferiores aos destes. A análise 

permite inferir que os países com maiores gastos são os tem os melhores índices de 

desenvolvimento humano como a Dinamarca, países baixos e Suécia, uma característica 

desses países é a magnitude do Estado de bem-estar social; já os países como os Estados 

Unidos e o Japão que possuem um elevado nível de renda e são defensores do liberalismo 

econômico, a participação das despesas no PIB é baixa, levando a inferir que os dispêndios 

estão relacionados com o modelo econômico de desenvolvimento seguido pelos países. 

3.1 A Noção de Disciplina Fiscal 

  

Vargas (2012) realiza uma análise da noção de disciplina fiscal dentro de dois 

diferentes contextos: o primeiro vai desde a aplicação do liberalismo econômico por volta do 

século XVIII até a década de 30; o segundo se inicia a partir da adoção de políticas de 

inspiração Keynesiana indo até a década de 70. O liberalismo econômico preconiza a mínima 

intervenção do Estado na economia, essa corrente tornou-se influente à medida que o 

comércio prosperava. O mercantilismo que o precedeu, caracterizava-se pela máxima de que a 

riqueza de uma nação era medida a partir da quantidade de metais preciosos que esta abrigava 

dentro do seu território, havia uma preocupação em demasiado com a balança de pagamentos, 

pois, para os mercantilistas era necessário nas transações com o exterior exportar mais do que 

importar, posto que isso permitia torna-se superavitário, acumulando o máximo possível de 

riquezas internamente. No entanto, o excesso de regulação econômica, o protecionismo eram 

barreiras que precisavam ser superadas.  
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3.1.1 Primeiro Contexto: Disciplina Fiscal Fraca 

 

O predomínio deste pensamento perdurou até década de 30, com a crise de 1929, 

mergulhando-o em suas próprias contradições. A lei de Say fora suplantada por uma crise de 

superprodução, o mercado autorregulador desajustou-se não conduzindo a economia ao pleno 

emprego, as consequências desse período foram danosas a toda a sociedade, nos diferentes 

países.  

A disseminação de questionamentos sobre as virtudes da economia de mercado e do 

laissez-faire caracterizava aquele ambiente, reunindo desde o descontentamento 

generalizado na Europa com os efeitos das guerras mundiais, a grande depressão e 

os pavores do nazifascismo até a ameaça de adesão ao comunismo por parte dos 

países fragilizados. O contexto configurado englobava, no plano do Estado, um 

padrão de articulação social que se refletia na esfera pública através da montagem do 

Welfare State nos principais países desenvolvidos (VARGAS, 2012, p.645).  

 

Diante da impossibilidade do mercado de se reestabelecer, a alternativa encontrada 

fora atribuir ao Estado o papel de agente indutor da economia. Este período caracterizou-se 

pela expansão considerável dos gastos públicos, sob a forma de investimentos, para resgatar 

as expectativas dos agentes e retomar o crescimento. A política fiscal foi o principal 

instrumento utilizado pelo Estado para reverter essa conjuntura adversa e promover o pleno 

emprego dos fatores, conforme definição do Tesouro Nacional:  

 
Política fiscal reflete o conjunto de medidas pelas quais o Governo arrecada receitas 

e realiza despesas de modo a cumprir três funções: a estabilização macroeconômica, 

a redistribuição da renda e a alocação de recursos. A função estabilizadora consiste 

na promoção do crescimento econômico sustentado, com baixo desemprego e 

estabilidade de preços. A função redistributiva visa assegurar a distribuição 

equitativa da renda. Por fim, a função alocativa consiste no fornecimento eficiente 

de bens e serviços públicos, compensando as falhas de mercado. 
 

Dentro desse contexto Vargas (2012) trabalha o conceito de disciplina fiscal fraca, 

que consiste numa menor rigidez no controle dos gastos públicos, já que este era o principal 

instrumento utilizado pelos Governos para sair da grande depressão. 

O quadro de depressão, desemprego e frustração das expectativas dos empresários, 

possibilitou aos países aplicarem políticas de orientação keynesiana como meio para reverter 

essa situação. A ocorrência de eventos futuros desfavoráveis alteram as expectativas de lucro 

dos empresários, para Keynes (1996) entre o momento que o produtor opta por produzir e 

consumidor decide por consumir existe uma defasagem de tempo que gera no produtor uma 

grande angústia por não saber ao certo o que irá acontecer. Neste meio tempo ele tenta se 

guiar por previsões de cenários futuros que podem ou não serem acertadas, na incerteza este 
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poderá optar por desistir de empreender a atividade produtiva, este será o fator que resultará 

numa maior ou menor atividade econômica, os agentes dificilmente irão trocar um ativo de 

alta liquidez (dinheiro) por outro de longo prazo de maturação e de rentabilidade duvidosa. 

Se no mercado financeiro for oferecido uma remuneração maior ao capital do que a 

que os empresários obteriam em empreender suas atividades, estes optarão por deixar seu 

dinheiro para render juros, não incorrendo em riscos. Nesta situação, segundo Keynes (1996) 

caberia ao Estado incorrer neste risco, através da captação de poupança privada por meio dos 

títulos públicos. De posse desses recursos caberia ao Estado induzir de forma positiva as 

expectativas dos empresários para que estes se sentissem estimulados a voltar a produzir. Na 

sua visão não era ociosidade dos fatores que levava a economia a recessão, mas o excessivo 

entesouramento dos recursos. 

Keynes (1996, p. 59-61) para formular o princípio da demanda efetiva empreendeu 

uma análise sobre quais incentivos levam os empresários a produzir, na sua concepção quanto 

maior o nível de emprego maior será a renda e, por conseguinte maior será a demanda efetiva. 

Nisto consiste a “lei psicológica fundamental” de Keynes na qual, a medida que cresce a 

renda, o consumo tende também a crescer em média, mas não na mesma proporção do 

incremento marginal da renda. Os empresários quando decidem produzir incorrem em dois 

custos: os dos insumos utilizados na fabricação (que podem ser entendidos como os custos 

fixos) que são pagos aos outros empresários e os dos trabalhadores (que podem ser entendidos 

como custos variáveis), dada a escala de produção de firma, mantendo-se constante o uso do 

fator fixo, o que determina a produtividade da firma é o emprego de unidades adicionais de 

trabalhadores. 

Para toda firma existe um tamanho ótimo que maximiza a produção e o lucro. Para 

Keynes os empresários só irão empregar unidades adicionais de trabalhadores até o ponto em 

que o custo marginal decorrente do emprego desta unidade adicional não exceda o produto 

marginal. Por generalização esta premissa seria aplicável a todas as demais empresas que no 

conjunto definiria o volume de emprego da economia, sob essa ótica enquanto a demanda 

estivesse acima da oferta, haveria incentivos para os empresários empregar mais 

trabalhadores, até o ponto que oferta igualasse a demanda, deste ponto em diante unidades 

adicionais de trabalhadores seriam desnecessárias, pois além de não modificar a 

produtividade, aumentariam os custos de se produzir e o mercado não absorveria esse 

excedente. 
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A elaboração desse modelo era adequada ao período de recessão e de desemprego 

que caracterizava o período pelo qual atravessavam os países capitalistas, servindo assim de 

embasamento teórico às principais políticas públicas executadas. O distanciamento de Keynes 

da proposição clássica se dá exatamente por fixar um limite que condiciona a expansão do 

emprego, definindo assim seu nível na economia. Isto quer dizer que a demanda efetiva, em 

vez de ter um único valor de equilíbrio, comporta uma série infinita de valores, todos 

igualmente admissíveis, e que o volume de emprego é indeterminado, salvo na medida em 

que a desutilidade marginal do trabalho lhe fixe um limite superior (KEYNES, 1996, p. 61). 

No pós-crise de 1929 os Governos passaram a ter autonomia para formular e 

executar suas políticas, já que esse contexto justificava agir dessa forma, possibilitando-os 

empreender grandes reformas que refletiram numa melhora substancial da qualidade de vida. 

Segundo Vargas (2012) a farta disponibilidade de crédito a um custo baixo e de fácil acesso, 

propiciou a captação por parte dos agentes da esfera pública e privada para a consecução das 

suas atividades. A regulação exercida pelo Estado sobre o setor financeiro contribuiu para 

direcioná-lo às aplicações produtivas. A elevação excessiva das despesas públicas conduzia o 

orçamento para a geração de recorrentes déficits, financiados com a aquisição de novos 

créditos, este quadro levou o Estado a uma situação de expressivo endividamento. 

3.1.2 Segundo Contexto: Disciplina Fiscal Forte 

 

As instituições financeiras detentoras do crédito, apesar de estarem sob a vigilância 

estrita do Estado não deixaram de se beneficiar desse cenário, tornando-se as maiores 

credoras deste período. A estratégia adotada pelos diversos países para manter o crescimento 

se deu a partir do constante endividamento público, as consequências dessa política acabaram 

se tornando nocivas para a soberania dos países. A partir dos 1º e 2º choque do petróleo na 

década de 70 e do Consenso de Washington na década de 80, as circunstâncias mudaram e o 

jogo começou a se inverter. Os credores que se encontravam submissos às orientações 

governamentais, agora diante de um ambiente de grande instabilidade provocado por esses 

acontecimentos tornaram-se os grandes favorecidos.  

A instabilidade provocada nos mercados criou novamente um ambiente de 

incertezas, de aumento dos riscos, os governos foram prejudicados na arrecadação de receitas, 

as famílias passavam por dificuldades financeiras, as empresas que tomaram vultosos 

empréstimos e financiamento para alavancar sua capacidade produtiva, agora se encontram 

envoltos em sérias objeções para honrar os compromissos assumidos. O abandono do regime 
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de câmbio fixo para o flutuante ocasionou o ataque especulativo de moedas estrangeiras, a 

desregulamentação financeira criou um ambiente de grande volatilidade do capital financeiro 

especulativo que busca apenas a remuneração não se vinculando as atividades produtivas, que 

geram emprego e renda, o que deixa os países a mercê dessa movimentação incessante de 

capitais, o aumento da taxa de juros impacta no montante do estoque da dívida, fazendo-a 

aumentar, deixando os governos ainda mais endividados, com um agravante: tornaram-se 

reféns desse mecanismo. 

Para assegurar os interesses dos credores, a consecução desses acontecimentos 

justificou a introdução de um sistema legal que legitime os direitos adquiridos por estes sobre 

os devedores para saldar os pagamentos das dívidas contraídas. Dentro desse enfoque Vargas 

(2012) trabalha o conceito de disciplina fiscal forte, fundado na perspectiva de sujeição do 

Estado aos interesses financeiros. Durante o período de predomínio das orientações de cunho 

Keynesiano a política fiscal expansionista ganhou um papel central na indução das atividades 

econômicas propiciando aos países capitalistas saírem da grande depressão em que estavam 

imersos, no atual estágio perdeu relevância como indutora do crescimento, tornando-se 

submissa à política monetária de estabilização do nível de preços e de controle da oferta de 

moeda.  

Os Governos foram submetidos a um regime crescente de austeridade fiscal, ficando 

diante de um trade-off, aumentar as receitas ou diminuir as despesas, se optassem por gerar 

superávits para honrar com os pagamentos de juros e encargos da dívida, diminuindo as 

despesas, principalmente com os gastos sociais, poderia levar a um descontentamento 

generalizado da população, pelo outro lado, se decidissem por aumentar a carga tributária para 

elevar a arrecadação, também levaria a um descontentamento. 

Para os Governos é preferível tomar empréstimos a aumentar a tributação por que só 

assim é possível agradar a ambos os lados. As consequências dessas escolhas refletem 

diretamente no bem-estar social, posto que os governos agindo desta forma “inconsciente” 

atuam como intermediadores financeiros, repassando as receitas públicas pagas pelos 

contribuintes às instituições financeiras sob a forma de juros, referente ao serviço da dívida, 

posto que aumentos na carga tributária ocasionaria o descontentamento da população. O 

pagamento não se dá por tributos, mas por retiradas do fundo geral de receitas que aos poucos 

vai sendo consumido por estes crescentes encargos, fazendo diminuir o montante destinado 

aos gastos sociais, isto permite a reeleição dos políticos nas eleições, pois não adotaram 

medidas impopulares, e as instituições financeiras continuam recebendo seus créditos 
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honrados pela tutela do Estado. O ciclo se retroalimenta por esta “sociedade” de convergência 

de interesses que onera o erário público e a sociedade civil. 

As medidas de austeridade fiscal imposta de forma exógena por organismos 

internacionais conduzem para um forte disciplinamento e controle das finanças públicas. As 

exigências têm como alvo a política fiscal dos Governos, esta agora passou a ser o principal 

parâmetro utilizado para acompanhar a responsabilidade fiscal do país. A política fiscal é o 

principal meio que os Governos dispõem para intervir na economia, seja sob a forma de 

expansão de gastos ou de isenções de impostos para aquecer a economia. As ações realizadas 

por meio deste instrumento passaram a ser o principal objeto de análise pelos mercados. A 

centralização excessiva na condução da economia, a intervenção em setores estratégicos com 

perspectivas de grandes lucros à iniciativa privada inibem a atração de investimentos, pois os 

mercados não toleram intromissões em seus negócios, ao Governo cabe zelar pelo fiel 

cumprimento dos contratos e promover os ajustes necessários para o perfeito funcionamento 

do livre mercado. 

A necessidade de estabelecer um controle político sobre as ações dos Governos surge 

da necessidade dos rentistas em terem assegurados os seus direitos adquiridos. A forma 

arbitrária como alguns Governos conduzem as suas ações, é um fator de insegurança que 

precisa ser disciplinado. A segurança contratual traduz-se em credibilidade. Esta é a garantia 

que os credores tanto almejam, pois significa que os contratos serão honrados, havendo, 

portanto, o cumprimento de todas as cláusulas estipuladas. O atendimento desta condição abre 

o precedente para a tomada de novos empréstimos pelos Governos, assim que julgarem 

necessário.  

Perseguir com afinco o cumprimento de determinadas exigências, sem realizar um 

juízo de valor sobre suas principais implicações para o país pode levar a um conflito de 

interesses difícil de ser solucionado. Os Governos eleitos democraticamente pelo povo, para 

agir em nome do interesse geral do país, necessitam satisfazer primeiramente as exigências 

dos rentistas. Os interesses dos rentistas divergem do nacional, estes buscam elevar a 

rentabilidade do seu capital ao máximo, nem que isto implique em uma deterioração do bem-

estar social, o importante é a sua remuneração está assegurada, no entanto, o recurso que é 

desviado para o pagamento dos juros é o mesmo que os contribuintes constituíram através do 

pagamento de tributos para o Estado lhes prover alguns serviços básicos necessários ao bom 

funcionamento da sociedade, estes se encontram constantemente sendo desviado da sua 
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finalidade principal, resultando numa piora dos serviços prestados, as expensas do 

cumprimento de algumas exigências equivocadas desvinculadas do interesse nacional. 

Quando a política fiscal não é conduzida da maneira responsável, deixa transparecer 

aos mercados que o Governo pode vir a ser incapaz de saldar os seus compromissos, as 

consequências dessa avaliação podem levar a um desdobramento nocivo à sociedade, 

conforme adverte Smith (1996, p. 378):  

 

(...) em vez de aliviar, agrava na maioria dos casos a perda dos credores do Estado e, 

sem qualquer vantagem para o Estado, estende a calamidade a um grande número de 

outras pessoas inocentes. Ele provoca uma subversão generalizada e altamente 

perniciosa das fortunas das pessoas particulares, enriquecendo, na maioria dos casos, 

o devedor indolente e perdulário, à custa do credor operoso e parcimonioso, 

transferindo uma grande parcela do capital da nação, das mãos daqueles que teriam 

probabilidade de aumentá-lo e melhorá-lo para as daqueles que provavelmente o 

dissiparão e o destruirão.  
 

A necessidade de estabelecer uma relação unívoca entre os Governos e os mercados 

ensejou a adoção de regras rígidas de comportamento que deveriam ser seguidas para mitigar 

os riscos dos credores. A definição de regras claras de comportamento tem por objetivo 

conferir certo grau de previsibilidade aos investidores. Na análise de investimentos se busca 

inferir com precisão a rentabilidade esperada com a aplicação de um determinado capital 

dentre os diferentes usos alternativos que este poderia ter, para que ocorra uma análise precisa 

se faz necessária uma exposição detalhada das contas públicas, com índices confiáveis e 

metodologia de acordo com as melhores práticas internacionais, para proceder a uma 

precificação acertada, tal qual o balanço patrimonial de uma sociedade por ações o é para o 

seu acionista. 

A maneira como um país conduz a sua política fiscal passou a refletir sobremaneira 

nas expectativas dos agentes. O comportamento da arrecadação e das despesas, num ambiente 

de incertezas, torna o acompanhamento da execução orçamentária uma tarefa de suma 

importância para aqueles que possuem direitos sobre as receitas públicas. No fechamento das 

contas públicas um saldo positivo significa que o país conseguiu poupar o suficiente para 

pagar seus credores, pelo outro lado, um saldo negativo é interpretado como uma 

incapacidade do Governo em realizar o contingenciamento adequado das suas despesas para 

saldar os seus compromissos. Os Governos que encontram mais dificuldades em conduzir 

suas políticas fiscais e estão mais vulneráveis as intempéries dos mercados são os mais 

pressionados para manter uma taxa de juros altos, este é um prêmio pelo risco incorrido, 

quanto maior for este maior também deverá ser sua bonificação.  
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3.1.3 A Mundialização Financeira 

 

O livre movimento de capitais tanto industriais quanto financeiro deixou os 

Governos refém desta situação. No intuito de tentar agradar e se tornar atrativo a estes 

capitais, os países passaram a adotar estratégias prejudiciais a sua livre determinação para 

conseguir fazer com que estes capitais aqui se estabeleçam. Nascida da liberalização e da 

desregulamentação, a mundialização liberou, ao contrário, todas as tendências à polarização e 

à desigualdade que haviam sido contidas, com dificuldades, no decorrer da fase precedente 

(CHESNAIS, 2000, p. 5). A mundialização financeira é um movimento empreendido pelas 

maiores forças do capitalismo mundial, que buscam livrar o capital financeiro de qualquer 

restrição de forma a propiciar-lhe as melhores condições possíveis de remuneração. As 

necessidades dos países em alavancar o seu crescimento econômico e o seu desenvolvimento, 

diante das dificuldades rotineiras enfrentadas, torna, o capital financeiro um objeto de desejo 

para a consecução dos seus objetivos, mas, ao mesmo tempo, um fator de instabilidade. 

As agências de avaliação de riscos ganharam um papel central na definição do 

destino dos fluxos de capitais. A sua atuação seletiva leva em consideração o grau de 

solvência e o perigo de calote de um país perante os seus credores. A informação fornecida de 

maneira imparcial por estas agências embasa a percepção dos investidores sobre o ambiente 

econômico do país, levando-os a investir ou não. Conforme informação obtida junto ao sítio 

do Tesouro Nacional é possível avaliar o grau de risco de se investir no Brasil: 

 

Quadro 1 – Avaliação do Risco Soberano de se Investir no Brasil pelas Agências de Avaliação de Risco. 

 Moeda 

Estrangeira Longo 

Prazo 

Moeda local 

Longo Prazo 
Perspectiva 

Data da última 

alteração 

Standard e Poor’s BBB- BBB+ Estável Mar/14 
Fitch Ratings BBB BBB Estável Abr/14 

Moody’s Investor 

Service 
Baa2 Baa2 Negativa 

Out/13 

 

Dominion Bond 

Rating Service 
BBB BBB (high) Estável Mai/13 

Japan Credit 

Rating Agency 
BBB BBB Estável Fev/11 

Rating and 

Investiment 

Information 

BBBB - Estável Ago/11 

Fonte: Tesouro Nacional 

Nota: O Brasil possui contrato para classificação do seu risco de crédito apenas com as agências Standard e 

Poor’s, Fitch Rating e Moody’s Investor Service, as demais realizam a análise de maneira independente. 
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Da análise depreende-se que o Brasil possui o risco máximo para o grupo de países 

com grau de investimento, a escala de avaliação para esse grupo vai de AAA+ até BBB-, de 

acordo o risco atribuído pela Standard e Poor’s o país estaria nesse limite. No ano de 2014 a 

própria agência rebaixou o risco do país de BBB para BBB-, um dos motivos foi a 

contabilidade artificial realizada nas contas públicas que desvinculou da meta de superávit os 

gastos com o PAC e as desonerações tributárias, conferindo ao Governo uma maior poder 

discricionário para os seus gastos, mas que acabou se configurando como uma clara violação 

da política fiscal, ou seja, mudou-se as regras durante o jogo. Os investidores estão atentos ao 

menor sinal possível de risco de calote para resgatar seu capital e levá-lo para outro lugar que 

lhe for mais seguro. 

Segundo Chesnais (2000) o poder das finanças foi construído com base no 

endividamento público dos países, isto permitiu suscitar o poderio do mercado financeiro. Na 

sua concepção, o papel regulador das finanças é exercido de múltiplas maneiras: 

 

Pela fixação do nível das taxas de juros; pela determinação da parte dos lucros que é 

deixada aos grupos para investir sem medo de sofrer a sanção dos acionistas ou de 

dar aos rivais os meios para fazerem oferta pública de ações; pela força dos 

mecanismos que ela faz pesar sobre os governos para lhes impedir de sustentar as 

taxas de investimentos e para empurrá-los à privatização e à desregulamentação 

(CHESNAIS, 2000, p. 16-17). 
 

Conforme a teoria do valor do trabalho, um produto vale a quantidade de trabalho 

despendido para sua produção, o valor criado através da fabricação de mercadorias permite 

àqueles que a produziram obter uma renda, decorrente da venda do produto no mercado por 

meio do qual fora possível obter dinheiro, produtos compram produtos, o dinheiro é uma 

unidade de valor que serve para facilitar as trocas comerciais, sendo assim, todo o consumo é 

lastreado em alguma riqueza acrescida à economia, entretanto, no outro extremo da 

inconsistência está o consumo baseado na expansão de crédito, este confere um poder 

aquisitivo a um indivíduo sem que para tanto ele tenha despendido algum esforço para obter 

tal renda, todo este consumo é lastreado em papéis sem valor nenhum que circulam na 

economia apenas por questões de comodidade e confiança, para cada consumo realizado 

através do crédito se destrói um valor, sem que para tanto tenha sido criado outro para ser 

reposto à economia na mesma medida. Talvez, este seja um dos motivos que leve o 

crescimento dos países a ocorrer de maneira insustentável, com sobressaltos periódicos que 

caracterizam as fases de expansão e declínio do ciclo. 
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Uma dívida em patamares inaceitáveis pode fazer com que os investidores exijam 

novas garantias que os coloque em melhor situação, como prazos curtos e maior rentabilidade, 

neste caso, a necessidade de financiamento do setor público se avoluma enormemente, 

podendo levá-lo a recorrer a novos empréstimos para saldar as obrigações vincendas ou 

mesmo fazer o refinanciamento, trocando dívidas por novas dívidas em condições até piores 

do que as anteriormente estipuladas com relação a rentabilidade, o índice de remuneração e o 

prazo, isto pode caracterizar o Governo como um devedor de Ponzi que paga dívidas com 

novas dívidas até o limite em que isto se torna impraticável, fazendo o sistema ruir, levando 

todos os seus credores a ruína. 

A dívida pública pode também ser entendida como um contrato entre gerações, pois 

o bem-estar usufruído pela geração no presente pode se dar às expensas da geração futura. 

Vista sob essa ótica, a premissa se torna válida se o empréstimo foi contraído para uma 

finalidade produtiva que implicou na geração de um fluxo de renda futuro, permitindo a 

dívida se pagar por ela própria, resultando num benefício para a sociedade, do contrário, 

ambas as gerações seriam espoliadas nos diferentes momentos, tendo em vista não haver 

ficado nenhum benefício que compensasse a privação decorrente da perda da renda, a qual se 

os indivíduos estivessem de sua posse obteriam uma maior satisfação das suas necessidades. 

3.2 Os Clássicos e a Dívida Pública 

 

Para Smith (1996, p. 357) “a ampliação do comércio e o aprimoramento das 

manufaturas” rompeu com a condição precedente, passando a ofertar deste momento em 

diante uma infinidade de bens, ocasionando uma elevada propensão a consumir, alterando o 

estado anterior de acentuada propensão a poupar, em que as pessoas acumulavam grandes 

riquezas decorrentes da impossibilidade de não ter com que gastar. Ademais, as constantes 

ameaças de invasão despertaram para a necessidade de manter exércitos efetivos para 

assegurar a defesa nacional, esta foi uma das principais causas que levou os países europeus a 

crescentes níveis de endividamento: os seus envolvimentos em guerras dispendiosas. A falta 

de parcimônia em tempo de paz impõe a necessidade de contrair dívidas em tempos de guerra 

(SMITH, 1996, p. 359). 

A prodigalidade dos reis, levou-os a se excederem nos gastos para manutenção da 

opulência de suas cortes. A receita necessária para o pagamento das despesas poderia vir da 

instituição de um novo tributo, mesmo não sendo tão fácil isso acontecer, haveria um outro 

problema: a defasagem de tempo entre a elaboração da lei e sua posterior sanção, conjugada 
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com o espaço de tempo decorrido para efetuar a arrecadação e o recolhimento aos cofres 

públicos, isto aumenta a necessidade de financiamento para pagar os compromissos de 

imediato, o instrumento utilizado foi a antecipação de receitas, o agravante decorrente de se 

utilizar desse expediente remete a condição de perca de receitas antes mesmo de serem 

carreadas para os cofres públicos, diminuindo-a no mesmo montante no futuro. Como 

perdulário imprevidente, cujas necessidades urgentes não lhe permitem esperar o pagamento 

regular de sua receita, o Estado adota constantemente a prática de emprestar dinheiro de seus 

próprios ecônomos e agentes, e de pagar juros para utilizar seu próprio dinheiro (SMITH, 

1996, p. 362). 

Portanto, um país que tem em abundância comerciantes e manufatores 

necessariamente conta com enorme número de pessoas sempre em condições, se o quiserem, 

de adiantar ao Governo uma soma altíssima de dinheiro (SMITH, 1996, p. 360). A facilidade 

de contrair empréstimos quebrou a norma moral de prudência dos Estados para economizar. A 

quebra deste preceito representa um desvio de funcionalidade do capital, pois tende a ocorrer 

o redirecionamento das aplicações produtivas para as improdutivas. As aplicações produtivas 

tendem a aumentar o estoque de riqueza de uma nação, tornando-o melhor distribuído, através 

do seu efeito multiplicador que resulta no aumento da produtividade, da geração de empregos 

e criação de renda, enquanto que as aplicações improdutivas tendem a destruir o estoque de 

capital produtivo de uma nação, desviando-o para pagamento de juros a rentistas que passam 

a concentrá-lo demasiadamente. O capital produtivo precisa estar constantemente sendo 

reproduzido, entretanto, a medida que são destinados a aplicações improdutivas, resulta numa 

diminuição gradativa da sua disponibilidade para novas aplicações produtivas. 

Para efetuar o pagamento da dívida é necessário ser arrecadado um montante 

específico de receitas, para serem arrecadadas essas receitas se faz necessário aumentar 

tributação, diminuir gastos ou elevar o nível de renda da população para que se aumente a 

base tributável, para que ocorra esse aumento se faz necessário elevar a produtividade, essa 

por sua vez só e possível a partir da divisão do trabalho que permite a especialização dos 

trabalhadores, para que ocorra a elevação expressiva da produtividade e da especialização se 

faz necessário a ampliação do mercado consumidor, este só irá se expandir se houver geração 

de empregos e renda, isto só se torna possível com a aplicação massiva de capital produtivo, 

todavia, a medida que este cada vez mais vai se tornando insuficiente, passa a ser difícil de 

atender aos requisitos que conduzem a condição plena de prosperidade de um país. O Estado 

passar a ficar em dificuldade para honrar os seus compromissos novamente, devido aos 
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contratempos da arrecadação, a alternativa encontrada passa a ser contrair novos empréstimos 

para quitar os saldos vincendos, que o introduzirá em um ciclo vicioso de efeitos nefastos para 

o país. 

Um dos expedientes utilizados pelos Governos para fazer frente ao pagamento de 

suas obrigações fora desde antigamente a desvalorização da moeda. Os Governos sempre 

envoltos em crescente endividamento diante da iminência de não disporem de recursos 

suficientes para realizar o pagamento da dívida e ficarem impedidos de contrair novos 

empréstimos para se financiarem, recorriam a alteração do valor real da moeda, através da 

diminuição dos metais necessários a sua confecção, conservando-se seu valor nominal. Foi 

através de tais expedientes que se desvalorizou gradualmente a moeda, segundo acredito, de 

todas as nações, reduzindo-a cada vez mais abaixo do seu valor original, permitindo que a 

mesma soma nominal passasse gradualmente a conter uma quantidade cada vez menor de 

prata (SMITH, 379, p. 379).  

Isto por exemplo hipoteticamente permitia aos países com uma dívida de 1.000 

unidades monetárias que dispunha de 250 unidades monetárias de reserva, ao confeccionar 

novas moedas com ¼ dos metais que anteriormente estavam presentes na composição, passar 

agora a dispor de 1.000 unidades monetárias, permitindo-o quitar a dívida, no entanto, a 

consequência direta era o aumento expressivo dos níveis de preços. A inflação corrói o poder 

de compra e diminui o poder aquisitivo dos que recebem rendas fixas. A senhoriagem 

funciona como um imposto que não é legalmente instituído, tira da renda nacional uma 

parcela considerável, repassando-a indiretamente ao Governo, este mecanismo manipulado a 

princípio ocasiona o redirecionamento do poder aquisitivo da população para o Governo, 

permitindo-o saldar os seus compromissos. 

O capital financeiro busca alta rentabilidade, enquanto que o capital produtivo busca 

a expansão da produção, sendo assim, mais benéfico para a sociedade. O crédito é moeda 

fictícia, criada no sistema financeiro sem lastro algum. Na concepção de Say o dinheiro é uma 

unidade de valor necessária para facilitar as trocas, a sua emissão tem que se dar em 

consonância com o valor dos bens produzidos e em circulação nos mercados. A expansão do 

crédito desvinculada do aumento na mesma proporção da produtividade ocasiona um excesso 

de liquidez na economia, a autoridade monetária precisa intervir para executar a política 

monetária. Um dos instrumentos utilizados são as operações de open market que consistem na 

compra e venda de títulos públicos, com o objetivo de aquecer a economia ou aliviar a pressão 

sobre o nível de preços.  
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O crédito propícia ao capital uma alta rotatividade, devido ao longo prazo para se 

recuperar o capital investido, em contrapartida o mesmo é uma obrigação adquirida no 

presente que permite fomentar a economia no curto prazo, implicando numa diminuição do 

poder aquisitivo na mesma proporção futuramente. Os efeitos são os sobressaltos que ocorrem 

periodicamente na economia, preferível seria alavancar o crescimento com base na expansão 

da renda que é dinheiro real, obtido em decorrência de algum esforço dispendido. 

Ricardo (1996) salienta para os efeitos de alguns inconvenientes que surgem com a 

diversidade de tributação sobre os mais diferentes bens para financiar o Estado. Na sua visão 

aumentos de impostos que incidem sobre mercadorias específicas fazem com que o seu preço 

aumente na mesma proporção, e os produtores tendem a repassar para o consumidor, do 

contrário, haveria um decréscimo da sua taxa de lucro. A tomada de empréstimos pelo 

Governo tende a repassar a receita oriunda da tributação sobre os contribuintes para os 

credores do Estado sob a forma de juros. Os sacrifícios requeridos para honrar com os 

encargos da dívida, segundo Ricardo, não são os fatores principais que colocam o país em 

dissabores, conforme a sua visão sobre a elucidação dos fatos: 

 

Portanto, não é o pagamento dos juros da dívida nacional que põe um país em 

dificuldade, nem a exoneração do seu pagamento que o alivia. Somente poupando o 

rendimento e cortando as despesas é que o capital nacional poderá crescer: nem o 

rendimento aumentaria nem as despesas diminuiriam pela eliminação da dívida 

nacional. A profusão das despesas do Governo e dos indivíduos e os empréstimos é 

que empobrecem um país (RICARDO, 1996, p. 179). 
  

Convém salientar que Ricardo não se mostrava favorável ao endividamento público, 

ele apenas argumentava que esta não era a causa factível que levava uma nação ao fracasso. 

Uma suposição fundamental esquecida por Ricardo são os direitos adquiridos por credores 

estrangeiros sobre a dívida da nação, geradores de instabilidade interna, desta forma o estoque 

de riqueza nacional até poderia permanecer inalterado, mas se tornaria excessivamente 

concentrado nas mãos de poucos internamente, além do mais, ele poderia ser dissipado para 

fora do país levando consigo parte considerável da riqueza produzida pela nação.  

A equivalência de Ricardo permanece válida apenas em se tratando de um sistema 

fechado da dívida nacional, onde os direitos adquiridos por alguns seriam garantidos com as 

obrigações atribuídas a outros, em que a premissa central seria definir sobre quem deveria 

recair o ônus do pagamento da dívida e quem faria melhor uso dos recursos estando com a 

propriedade destes. Ademais, a dívida seria como uma poupança forçada realizada pelo 

Governo para a consecução dos seus objetivos que posteriormente seria devolvida sob a forma 



35 

 

 

de rendimentos, entretanto, o governo não produz nada para remunerar esses recursos que 

estão em sua posse, sendo assim, afinal quem honraria com a garantia dessa exigência?  

A população deveria despender uma soma cada vez maior de sua renda, ocasionando 

um desconforto generalizado que poderia provocar a emigração de parte da população, a fuga 

de capitais e a perca de talentos notórios para outros países. Nestes novos lugares poderiam se 

ver livre desse incômodo rotineiro, podendo se dedicar com mais afinco no desenvolvimento 

de suas habilidades. 

Para Say (1983) é importante estabelecer uma distinção entre os empréstimos que 

são tomados pela iniciativa privada e os pelos Governos, os primeiro os contraem para 

financiar a atividade produtiva que contribui para elevar a riqueza da nação, através da 

produção de mercadorias por meio da quais é obtido o dinheiro; os segundos tomam para 

realizar consumo improdutivo, pode-se dizer que o Governo retira parte da renda do 

contribuinte para realizar o consumo por ele, isto não altera em nada o nível de atividade, pois 

nada foi acrescido ao produto, ocorreu apenas a recomposição dos níveis de anteriormente. 

“Uma mercadoria consumida é sempre um valor perdido”, para que não ocorra o 

decréscimo das atividades é sempre necessário estar produzindo mais e mais mercadorias, 

através da qual se cria valor e obtém-se dinheiro, todavia, um consumo realizado sem estar 

baseado no dispêndio de algum esforço que possibilitou angariar dinheiro para realizá-lo, cria 

um interveniente perdulário que consome em detrimento quem produz. 

Segundo Say (1983, p. 446) “(...) num país cujo Governo inspira pouca confiança, 

tem ainda o inconveniente de fazer subir o juro dos capitais.” As consequências da falta de 

credibilidade se traduzem numa rivalidade acirrada entre o setor público e o privado para 

canalizar recursos para suas atividades. O primeiro por oferecer quase sempre melhor 

remuneração do que o segundo consegue captar um volume maior de recursos, induzindo-o a 

tomar empréstimos a juros altos para alavancar sua produção, fazendo-o incorrer em 

aumentos nos seus custos de produção que, por conseguinte diminui a competitividade, a 

produção e o consumo, comprimindo a taxa de lucro. 

A emissão dos títulos pelo Governo confere a terceiros o direito sobre as receitas 

públicas que virão a ser arrecadadas. A propriedade dos títulos atribui a que o detém enorme 

riqueza, em contrapartida, aqueles que se encontram na obrigação de gerar riqueza para saldar 

esses compromissos estão sob constante vulnerabilidade. A segurança contratual busca 

impedir que o Governo decrete o calote nos seus credores. O crédito publico é a confiança que 
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se concede aos compromissos contraídos pelo governo. O Estado faz empréstimos em 

condições tanto melhores quanto mais plena for essa confiança (SAY, 1983, p. 448). 

A dívida contraída sem lastro pode aumentar ad infinitum, por não possuir nenhuma 

garantia vinculada para frear o ímpeto de gastar ou saldar os compromissos em caso de 

imprevistos, todavia, este não é o caso dos Estados, que possuem a sua disposição a mais 

confiável de todas as garantias: os tributos de toda uma nação. O levantamento desse 

questionamento faz suscitar uma indagação que precisa de uma resposta convincente, afinal, é 

justo direcionar para o pagamento de dívidas, sem contrapartida alguma, uma soma 

desproporcional de receitas de toda uma nação?  

O sistema de mercado opera deixando falhas que precisam ser corrigidas pelo 

Estado, isto justifica a instituição de tributos para fazer face a esses compromissos, no 

entanto, o mesmo sistema que gera essas falhas acaba se beneficiando desse mecanismo, 

tornam-se rentistas das receitas públicas, recebem subsídios, isenções fiscais, e políticas 

públicas privilegiadas que forçam o Estado a renunciar receitas para favorecer esse processo 

de acumulação, acabando por prejudicar àqueles que se encontram a margem do sistema e 

realmente precisam ser ajudados. 

3.3 A Teoria da Escolha Pública: os Grupos de Pressão e as Falhas de Governo 

 

A economia tem como objeto de estudo o comportamento dos agentes econômicos 

dentro do sistema de mercado, por distração se passou a omitir da análise as ações realizadas 

no processo político pelos eleitores, os políticos e os burocratas que por sua relevância 

impactam diretamente no funcionamento do livre mercado. A teoria da escolha pública 

inaugurou uma nova abordagem da economia enfatizando que não há distinção no 

comportamento dos indivíduos tanto no sistema de mercado quanto no processo político, as 

suas motivações são as mesmas, não existe uma dupla personalidade que o faz agir em prol do 

interesse individual quando está na esfera privada nem do interesse coletivo quando está na 

esfera pública. 

Por individualismo metodológico entende-se a noção de que só os indivíduos agem, 

resultando toda a ação social, em última em instância, das escolhas e ações individuais 

(ALVES; MOREIRA, 2004, p. 51). No processo político são feitas escolhas públicas e os 

custos destas não são internalizados por aqueles que a fizeram, mas afeta diretamente a vida 

de terceiros, já no sistema de mercado o indivíduo que faz a escolha é o mesmo que sofre as 

consequências por tê-las feito, fazendo-o agir de forma mais prudente. Isto serve para 
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evidenciar a distinção entre o processo político e o sistema de mercado, mas também para 

reforçar a ideia de que as motivações dos indivíduos, nos dois campos de atuação, mantêm-se 

essencialmente as mesmas por isso os resultados são distintos. 

O ceticismo presente na teoria da escolha pública com relação a atuação benevolente 

do governo se deve ao método democrático de escolhas, no qual, para Schumpeter (1984, p. 

321) “(...) é um sistema institucional, para a tomada de decisões políticas, no qual o indivíduo 

adquire o poder de decidir mediante  uma luta competitiva pelos votos do eleitor.” Sendo 

assim, qualquer decisão pública tomada terá como objetivo primeiro antes de qualquer 

resultado específico, atrair o maior número possível de eleitores, para que o político se 

mantenha no poder, neste sentido prevalece a visão de curto prazo ligada ao ciclo eleitoral em 

detrimento da visão de longo prazo para o desenvolvimento autossustentado do país.  

Tentar estimar o que seja a preferência da coletividade é uma tarefa de difícil 

execução, antes é preciso ter em mente quais são os interesses dos indivíduos, o conjunto 

destes revelará a vontade coletiva, mas, dada a impossibilidade de saber ao certo qual a 

vontade de cada indivíduo devido à heterogeneidade de aspirações das mais diversas partes 

que compõem a sociedade, estipula-se uma cesta de bens e serviços a serem ofertados pelo 

governo, por generalização supõe-se que esta irá satisfazer a grande maioria das necessidades. 

A preferência da coletividade é um termo muito abstrato e subjetivo, tentar defini-la se torna 

mais impreciso ainda, nenhum agente público dispõe de uma aguçada hipersensibilidade 

humana para saber ao certo o que cada um precisa. 

O processo de decisão coletiva pode conduzir a resultados insatisfatórios no sistema 

democrático. Na democracia prevalece o interesse da maioria sobre a minoria, desta forma, 

“(...) todos os cidadãos têm o direito de votar, mas apenas atingirão o seu objetivo se 

estiverem ao lado da maioria. (...) do ponto de vista individual, a influência do voto de cada 

eleitor é praticamente insignificante, mesmo se as decisões em causa, como frequentemente 

acontece, o afetam de forma particularmente intensa.” (ALVES; MOREIRA, 2004, p. 30). A 

assimetria informacional e os custos de se adquirir de informação desmotivam o eleitor a 

elaborar um juízo de valor mais apurado. Assim como os mercados falham por esse aspecto 

os governos também falham e conduzem a ações ineficientes, os bens públicos também se 

constituem numa falha pelo fato dos contribuintes não conseguirem estabelecer a relação 

exata entre o recurso despendido e o benefício recebido, isto torna subjetivo tentar mensurar a 

utilidade usufruída pelos mesmos. 
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A análise econômica da política se pauta em determinar como é realmente o 

comportamento dos indivíduos no processo político e não como deve ser. Inserir esta variável 

na análise econômica se tornou de suma importância devido a participação crescente do 

Estado na economia, as ações deste não podem ser negligenciadas tendo em vista seus efeitos 

diretos e indiretos no comportamento dos agentes, através da sua estrutura legal de normas e 

regras, de incentivos e punições para induzir ao desempenho preferível. Os indivíduos 

sabendo das vantagens que podem obter se conseguirem redirecionar a aplicação das políticas 

públicas em seu favor se lançam em grupos organizados para fazer pressão sobre os políticos 

e burocratas, dando origem a dois comportamentos anômalos na esfera pública o logrolling e 

os agentes rent-seeking. 

O logrolling consiste na troca de votos entre políticos visando à aprovação de leis 

que sejam de seu interesse. Para Tullock et al. (2005, p. 42-43) ela pode se dar de forma 

explícita ou implícita. A troca explícita ocorre reciprocamente quando um político busca 

abertamente o apoio de outros políticos para compor a maioria necessária para aprovação do 

projeto de lei do seu interesse em troca de apoiá-los para que suas leis também sejam 

aprovadas. A troca de votos implícita é menos perceptível, se dá quando políticos das mais 

distintas filiações partidárias se unem para elaborar um único projeto de lei que congregue 

todos os seus diferentes anseios, mas quando da sua aprovação, até pela forma como foi 

composta, produz efeitos sobre os mais variados grupos. A grande questão que se coloca diz 

respeito não a forma como as leis são aprovadas, mas pelos resultados insatisfatórios que 

geram para a sociedade. 

O desdobramento dessas ações abre precedente para a infiltração de grupos 

organizados no sistema político que fazem lobbying, ou seja, gastam tempo e recursos para 

influenciar as decisões políticas de modo a beneficiá-los. O sistema da dívida pública 

caracteriza-se como um destes, as instituições financeiras detentoras do crédito objetivam 

emprestar mais e mais recursos aos governos de forma a extrair uma renda contínua das 

receitas públicas, nisso consiste o comportamento dos agentes rent-seeking, para tanto se 

montou toda uma estrutura legal que assegura aos rentistas a consecução deste fim, esse 

interesse confronta com o dos cidadãos que veem uma fatia enorme do orçamento ser 

consumido para o pagamento de juros e encargos da dívida, prejudicando a promoção do 

bem-estar social o que implica numa piora da qualidade de vida. 

As burocracias estatais também são alvos dessas investidas, que por sua estrutura 

operacional dispõem de elevados recursos e estão à frente na execução de projetos 
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estratégicos e de prestação de serviços básicos à população. Para Alves e Moreira (2004, p. 

116) “as burocracias aliam-se frequentemente a grupos de pressão exteriores que beneficiam 

da despesa pública por elas distribuída, gerando um forte impacto na comunicação social e 

nos processos de decisão política em reação a qualquer proposta que coloque em causa os 

respectivos interesses instalados.” Os burocratas são indivíduos que agem racionalmente, a 

adoção dessa premissa leva a concluir que estes irão agir de forma a maximizar a sua 

satisfação pessoal, deve-se, no entanto, ponderar essa afirmativa, pois se assim for, o 

“interesse da coletividade” poderá não ser satisfeito. 

4 FALHAS E IMPERFEIÇÕES DE MERCADO 

 

A Lei de Mercados de Say afirma que a oferta cria sua própria demanda e sua análise 

consiste no mecanismo de que a riqueza nos mercados é gerada a partir da produção, o que 

permite inferir que o que torna possível o consumo é a produção de mercadorias. Para Say 

(1983) produtos compram produtos e o dinheiro seria apenas uma medida de valor que serve 

para facilitar as trocas, logo, a produção precede o consumo, e o que impede que uma nação 

consiga aumentar a sua riqueza não é a ausência de consumo e sua posterior geração de renda, 

mas, a incipiente produção de bens, por meio dos quais se torna possível obter o dinheiro. 

Observa-se, portanto, que só o fato da criação de um produto abre, a partir desse mesmo 

instante, um mercado para outros produtos (SAY, 1983, p. 139). 

A publicação da obra de Smith iniciou um período de hegemonia da economia liberal 

até a década de 1930, a partir deste momento os principais pressupostos desta corrente do 

pensamento econômico passaram a ser alvos de questionamentos quanto à sua validade para o 

momento pelo qual passava a economia mundial. A crise econômica de 1929 representou a 

derrocada deste pensamento hegemônico, a superprodução e o subconsumo foram os fatores 

que destruíram o alicerce da Lei de Say, os mercados não conseguiram absorver o excedente 

da produção. O mercado, até então visto como um mecanismo capaz de promover a eficiência 

econômica, conduzir ao pleno emprego e ao equilíbrio da economia, se viu imerso em suas 

próprias contradições. 
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As controvérsias que levaram o pensamento econômico liberal a perder espaço com 

seus princípios norteadores na formulação de políticas econômicas tornou possível a ascensão 

de políticas intervencionistas de inspiração keynesiana, conforme descreve Corazza (1986, p. 

77): 

O pensamento de Keynes reflete um momento de profunda crise do sistema 

capitalista. Sua teoria econômica é basicamente uma teoria monetária da produção 

que incorpora a ação estatal como mecanismo de estabilização de uma economia 

essencialmente instável, tendente ao desemprego e a crises cíclicas. A crise que 

atravessava o capitalismo em seu tempo representava, para o autor, o fim de uma 

visão harmônica e auto regulável de um sistema que tendia espontânea e 

automaticamente para o equilíbrio de pleno emprego. Para Keynes, o capitalismo de 

seu tempo, ao contrário da visão individualista dos economistas que o precederam, 

era um mecanismo complexo e instável de acumulação de capital que, entregue a si 

mesmo, seria vítima de suas próprias crises. O Estado assume, então, uma 

importância vital, e sua ação é preconizada por Keynes em dois sentidos: o controle 

monetário e a socialização dos investimentos.  

 

 

A cada nova reconfiguração da economia passa-se a exigir novas demandas do 

Estado, as despesas públicas variam conforme os diferentes períodos da sociedade, a 

adequação nos diferentes contextos impõe novas atribuições. As ineficiências provocadas 

pelas atividades do setor privado geram efeitos que extrapolam o sistema de mercado, 

impondo à sociedade elevados ônus. As consequências desse processo geram distorções no 

funcionamento da economia que são conhecidas por falhas de mercado, essas imperfeições 

justificam a intervenção estatal como forma de corrigi-las, podendo se manifestar de 

diferentes formas: I) bens públicos; II) externalidades; III) assimetria informacional; e IV) 

mercados imperfeitos.  

4.1 Bens Públicos 

  

Os bens públicos são disponibilizados pelo governo à sociedade, financiados por 

meio da cobrança compulsória de tributos, e são caracterizados por não ser possível aplicar os 

princípios da não exclusão e não rivalidade, segundo Giambiagi e Além (2011, p. 4), “(...) o 

seu consumo por parte de um indivíduo ou de um grupo social não prejudica o consumo do 

mesmo bem pelos demais integrantes da sociedade.” Em outras linhas, diferem dos bens 

privados devido à impossibilidade de escolher qual produto comprar, a quantidade a levar, 

que preço pagar, haja vista não existir parâmetros para mensurar a utilidade esperada na 

aquisição do bem, nem tampouco para realizar uma decisão à guisa da racionalidade 

econômica que reflita efetivamente a preferência dos agentes em se dispor a adquiri-los. 
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O cidadão contribui para a provisão dos bens públicos independente do benefício 

recebido e no montante necessário para custeá-los. A introdução dessas premissas na análise 

permite evidenciar uma situação em que indivíduos, sabendo da impossibilidade de serem 

excluídos do consumo adotam um comportamento oportunista, agindo de maneira não 

cooperativa, devido a inexistência de um sistema normativo que seja capaz de impedir aqueles 

que não contribuem para o seu fornecimento, isto torna possível serem consumidos por 

indivíduos que não tenham realizado o pagamento, enquanto que outros mesmo pagando não 

os consomem. 

Há uma categoria de bens que podem ser explorados tanto pela iniciativa privada 

quanto pela pública, conhecidos como bens meritórios, são a educação e a saúde. Dada a 

importância da educação para a formação do capital intelectual de um país, a sua provisão 

pelo governo consiste em disponibiliza-los aos menos favorecidos como forma de diminuir a 

desigualdade social e promover a igualdade de oportunidade a todos os seus cidadãos, para 

que não fique restrito à elite, da mesma forma é preciso assegurar o direito à vida e à 

dignidade humana através da universalização do sistema público de saúde para que os 

indivíduos que não podem pagar por esse serviço também sejam atendidos em suas 

necessidades básicas. 

4.2 Externalidades 

 

As atividades industriais são poluidoras do meio ambiente, os custos decorrentes não 

são contabilizados pelas empresas. As externalidades negativas externas à indústria afetam 

direta ou indiretamente a qualidade de vida das pessoas, por exemplo: a poluição do ar e da 

água, nestes casos normalmente os custos recaem sobre o sistema público de saúde. A 

ocorrência dessas situações por si só justifica a inserção do Governo como agente neutro para 

amenizar os prejuízos entre as partes, através da instituição de um sistema normativo de 

incentivos para as boas práticas e punições para as más condutas, diante da dificuldade das 

indústrias em mensurar os custos socioambientais resultantes das suas atividades ou mesmo 

de internalizá-los aos seus custos de produção, perante a possibilidade de inviabilizar os seus 

empreendimentos, sendo assim, esses custos são absorvidos pelo governo como forma de 

compensar as perdas de uns em detrimento dos ganhos de outros. 

Por outro lado existem as externalidades positivas internas a indústria que decorrem 

dos ganhos advindos da instalação de indústrias em locais que possuem elevada qualificação 

de mão de obra, abundante matéria-prima e localização privilegiada para o escoamento da 
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produção, isto permite que haja uma maior especialização dentro da indústria, tornando 

possível obter maiores economias de escala. As externalidades positivas externas à indústria 

são consequências da própria dinamização decorrente do processo produtivo que transpassa a 

esfera industrial, propiciando à comunidade que a circunda que obtenha uma elevação do 

nível de empregos e da geração de renda, além de ocasionar um efeito atrativo para instalação 

de outras empresas que passariam a gravitar em seu redor. 

Conforme destaca Kupfer e Hasenclever (2013) o Teorema de Coase demonstra uma 

possibilidade factível para que em casos específicos onde houver os direitos de propriedades 

bem definidos possa se chegar a um acordo satisfatório, através de uma negociação entre as 

partes envolvidas será possível chegar a um consenso eficiente, sem a anuência do Estado. 

Entretanto, nem sempre essa condição é atendida, isto faz com que o Governo adote medidas 

para disciplinar esses comportamentos, por exemplo a política ambiental de controle de 

resíduos sólidos e de emissão dos gases poluentes causadores do efeito estufa, a Lei antifumo, 

dentre outras, instituídas com o propósito de incorporar à tomada de decisão dos indivíduos e 

empresas, os custos dos efeitos decorrentes de suas ações no meio sobre terceiros.  

4.3 Assimetria Informacional 

 

A premissa de que os agentes no sistema de mercado dispõem das informações 

suficientes e necessárias para tomar decisões racionais a um custo baixo se torna válida “Se 

não custar caro saber que bens são de alta qualidade e quais são de baixa de qualidade, os 

preços dos bens simplesmente se ajustarão para refletir as diferenças de qualidade” 

(VARIAN, 2006, p. 745).  

A partir do momento em que a informação se torna um bem restrito de alto valor 

transacional se concentrando nas mãos daqueles que dispõem de uma situação mais favorável 

para adquiri-las, tornando-a indisponível àqueles que não dispõem das mesmas condições de 

acesso, passa-se a criar distinções no sistema de mercado, fazendo-o operar de forma 

ineficiente, neste momento se faz necessário a intervenção do Estado para assegurar o seu 

correto funcionamento.  

As distorções causadas por essa situação ensejam por parte do Estado a adoção de 

ações com o intuito de corrigi-las a exemplo da criação do Código de Defesa do Consumidor, 

no qual são estabelecidas as normas de proteção e defesa do consumidor, na prática a título 

ilustrativo tornou obrigatório a inserção dos valores nutritivos nos produtos alimentícios 

industrializados, além da correta especificação dos ingredientes necessários à sua produção. 
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Isto permite que os consumidores exerçam sua liberdade de escolha e adquiram os produtos 

de acordo com as suas reais necessidades, cientes de que não haverá prejuízos a sua saúde ou 

a sua integridade física, por vezes ocorrem situações que os produtores gozam de informações 

privilegiadas, na prática tendem a omiti-las de forma a induzir os consumidores, privando-os 

de exercer uma decisão racional.  

4.4 Mercados Imperfeitos 

 

A livre concorrência e a existência de mercados atomizados, nos quais tanto os 

produtores quanto os compradores não possuem poder para interferir na quantidade e nem no 

preço dos bens no mercado, permitem à economia operar numa situação de equilíbrio ótimo 

em que os preços refletem o resultado das relações de forças econômicas, são tidos como uma 

variável não manipulável, disponível a todos no mercado, entretanto, essa é uma condição 

quase que imperceptível no atual estágio da economia. O papel do governo é então limitar o 

poder de mercado das firmas, mediante as várias formas de regulação existentes: fixação de 

preço máximo, de lucro máximo, estímulo, estímulo à concorrência, seja com incentivos 

diretos à instalação de competidores, seja pela limitação de fusões (REZENDE, 2012, p. 29). 

Para Marshall (1996) as vantagens decorrentes da concentração industrial viabilizam 

a produção em larga escala, tornando possível atender mercados a grande distância, sem 

prejuízos à eficiência econômica, está enraizada no próprio processo evolutivo do modelo de 

acumulação capitalista. Entretanto, é prejudicial à livre concorrência, afeta o equilíbrio do 

mercado que tendia ao ajustamento automático, as empresas concentram um grande poder de 

mercado, podendo influenciar na quantidade de bens ofertados, determinando a que preços 

podem ser vendidos, isto fez surgir imperfeições na estrutura de mercado dando origem aos 

monopólios, oligopólios e cartéis. 

A divisão do trabalho permitiu que houvesse a especialização dos trabalhadores, isto 

tornou possível aumentar a produtividade, fazendo com que as indústrias obtivessem grandes 

economias de escala. A globalização tornou os mercados interconectados, isto permitiu que as 

indústrias se tornassem menos dependentes dos fatores locacionais para sua instalação, já que 

a partir deste momento houve a fragmentação do processo de produção, antes a produção 

estava toda concentrada dentro da unidade industrial, deste então os países se especializam na 

produção de algum componente que fará parte da composição do produto que será montado 

em outro país. A conjugação desses fatores favoreceu a mitigação de riscos, haja vista 

encontrar-se pulverizado pela cadeia produtiva, compartilhado com outros conglomerados.  
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No atual estágio da economia de acirrada concorrência, as empresas estão em 

constante busca para obter vantagens competitivas, para que na consecução desses objetivos 

perseguidos pela iniciativa privada não haja prejuízos aos consumidores, no Brasil foram 

criadas as Agências Reguladoras (Anatel, ANP, Aneel, ANS, Anvisa, ANA, Ancine, Antaq, 

ANTT, Anac), com a finalidade de regular o funcionamento do sistema e fiscalizar a 

prestação dos serviços essenciais à sociedade, de forma a garantir um padrão mínimo de 

qualidade, na outra ponta para zelar pela livre concorrência foi instituído o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE) com o objetivo de agir de forma preventiva 

para coibir atos de concentração econômica que possam prejudicar a livre concorrência. 

Os principais pressupostos da economia liberal são passíveis de questionamentos, os 

mercados deixados à sua própria sorte não são eficientes, não conseguem realizar uma 

alocação ótima de recursos; os agentes não dispõem de informação suficiente a um custo 

baixo; não são internalizados nos custos privados de produção os custos sociais oriundos do 

impacto sofrido por terceiros decorrentes das atividades industriais; a concorrência perfeita 

cedeu lugar às estruturas de mercados imperfeitas, extremamente nocivas à livre concorrência. 

A correção dessas distorções pelo Estado demanda recursos que variam conforme os 

diferentes estágios da sociedade e da economia, pelo fato de ser atribuído ao governo o 

desempenho de determinadas funções, estas por sua vez, definirão o tamanho do setor público 

na economia.  

5 A TEORIA DA TRIBUTAÇÃO 

 

Anteriormente, a renda do soberano consistia em proventos oriundos de seus 

domínios pessoais. Não havia sistema nacional de impostos. Em 1439, na França, o rei 

introduziu a taille, imposto regular em dinheiro (HUBERMAN, 2013, p. 56). A 

monetarização permitiu que se chegasse a esse estágio. A introdução dos tributos suscitou em 

Smith a preocupação dos efeitos que estes podem ocasionar sobre as atividades econômicas 

do país, fazendo-o elaborar algumas premissas que deveriam nortear os sistemas tributários, 

para tanto, formulou os quatros princípios gerais sobre os impostos: 

1) Os súditos de cada Estado devem contribuir o máximo possível para a manutenção 

do Governo, em proporção a suas respectivas capacidades, isto é, em proporção ao 

rendimento de que cada um desfruta, sob a proteção do Estado; 

2) O imposto que cada indivíduo é obrigado a pagar deve ser fixo e não arbitrário; 
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3) Todo imposto deve ser recolhido no momento e da maneira que, com maior 

probabilidade, forem mais convenientes para o contribuinte; 

4) Todo imposto deve ser planejado de tal modo, que retire e conserve fora do bolso 

das pessoas o mínimo possível, além da soma que ele carreia para os cofres do 

Estado (SMITH, 1996, p. 282-283). 

Deve ser ressaltado que estes princípios não devem ser entendidos como uma 

fórmula infalível para um sistema tributário justo e eficaz, mas sim como parâmetros, 

objetivando imprimir racionalidade às finanças públicas para prevenir contratempos e 

minimizar as distorções. A preocupação é plausível, Smith estava ciente de que o Estado em 

desequilíbrio financeiro era sinônimo de maior tributação, esta poderia vir a se constituir num 

empecilho às atividades do país, podendo redundar em aumentos dos custos de produção e 

minar a competitividade das indústrias, por isso defendia a mínima intervenção estatal, 

Ricardo denominou de princípio de ouro a expressão de Say de que “O melhor de todos os 

planos financeiros consiste em gastar pouco, e o melhor de todos os impostos é o que for o 

menor possível.” (SAY, 1983, p. 420). 

5.1 Princípios Tributários 

 

Os princípios tributários de Smith podem ser resumidos a: 1) equidade; 2) 

previsibilidade; 3) conveniência; 4) neutralidade. 

O princípio da equidade orienta para que o ônus tributário seja distribuído de forma 

igual entre todos os contribuintes para a satisfação das suas necessidades coletivas de acordo 

com as suas capacidades. A adoção deste princípio utiliza como critério para sua aplicação a 

capacidade de pagamento e do benefício recebido. 

A capacidade de pagamento trás consigo o aspecto da progressividade e 

regressividade tributária. Segundo o aspecto da progressividade tributária, que se adequa 

melhor ao imposto sobre a renda, a alíquota de imposto se eleva a medida que se cresce o 

nível de renda, a adoção dessa premissa pode conduzir a implicações que afetam 

sobremaneira a arrecadação tributária podendo levar à evasão fiscal, sonegação e fuga de 

capitais para outros locais onde se paga menos impostos, a ocorrência destas situações pode 

inviabilizar a execução de políticas públicas por insuficiência de recursos para custeá-las. No 

Brasil a alíquota de imposto sobre a renda para o exercício de 2015, ano-calendário 2014, 

pode ser observada conforme consta na Tabela 3.  
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Tabela 3 – Tabela Progressiva Para o Cálculo Anual do Imposto de Renda Pessoa Física.  

Base de Cálculo Mensal em R$ Alíquota % Parcela a deduzir do imposto em R$ 

Até 1.787,77 - - 

De 1.787,78 até 2.679,29 7,5 134,08 

De 2.679,30 até 3.572,43  15,0 335,03 

De 3.572,44 até 4.463, 81 22,5 602,96 

Acima de 4.463,81 27,5 826,15 

Fonte: Receita Federal do Brasil, 2014. 

  

Apesar de ser uma tabela progressiva de impostos denota-se que a base de cálculo do 

imposto ainda extremamente onerosa sobre a classe trabalhadora que paga, por exemplo, a 

mesma alíquota de um bilionário, a estrutura ainda é muito desigual, achar o ajuste preciso é 

mais difícil ainda, envolve um jogo muito grande de interesses, uma alternativa poderia ser o 

imposto sobre grandes fortunas ainda não instituído. 

A regressividade do imposto corresponde ao fato de ele incidir de maneira desigual 

sobre os bens consumidos pelas diferentes classes. Sobre esse aspecto pesa o fato de haver 

uma taxação excessiva sobre os bens de primeira necessidade, consumidos primordialmente 

pelas classes de menor poder aquisitivo, que são exatamente os que menos dispõem de 

recursos para arcar com essa carga. Realizar uma taxação maior sobre os bens supérfluos e 

artigos de luxo, consumidos pelas classes de maior poder aquisitivo, pode vir a se constituir 

num caminho que pode vir a ser seguido para superar o impasse, através do qual podem ser 

subsidiados os bens de primeira de necessidade, a desoneração tributária se finda a isso. 

Sobre o aspecto do benefício recebido o contribuinte irá arcar para a satisfação das 

necessidades coletivas conforme o benefício individual adquirido. A adoção desse aspecto é 

de difícil implantação por ser difícil mensurar a utilidade adquirida pelo indivíduo decorrente 

do emprego dos seus recursos em outros usos, nos quais ele não pode exprimir sua 

preferência. O que ocorre habitualmente é a taxação equânime de todos os contribuintes para 

constituir um fundo que financiará a prestação dos bens e serviços públicos, sem distinção 

sobre quem e quanto contribuiu ou quem mais se beneficiou. 

A instituição do tributo não pode se dar de forma arbitrária, para tanto precisa ficar 

claro ao contribuinte quais tributos deve pagar no decorrer de um ano, bem como, o seu 

montante, nisto consiste o princípio da previsibilidade. Deve ficar visível quais alterações 

ocorreram e quais podem ocorrer sobre a legislação tributária, independentemente de 

contratempos que possam ocorrer. A adoção deste princípio confere ao fisco uma melhor 
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previsão das receitas, facilita o planejamento governamental num horizonte temporal através 

do melhor ajuste entre receitas e despesas para consecução das políticas públicas. 

O princípio da conveniência consiste em oferecer ao contribuinte comodidade quanto 

às opções em termos de melhor instituição financeira para realizar o pagamento, o mês mais 

conveniente e a hora que dispor para se dirigir até os agentes arrecadadores para que isso não 

se constitua em nada impositivo. Um exemplo é o Imposto sobre Propriedade de Veículo 

Automotor (IPVA) pago anualmente que é fragmentado em várias taxas, como: seguro 

obrigatório, licenciamento, taxa de bombeiro, que podem ser pagos no decorrer do ano até o 

vencimento do exercício que coincide com o último dígito da placa que é o mês limite do 

licenciamento anual. 

O princípio da neutralidade tem por objetivo fazer com que a instituição do tributo 

seja realizada de forma a gerar a mínima distorção possível no comportamento dos agentes, ao 

mesmo tempo em que não se constitua num ônus excessivo ao contribuinte nem num elevado 

custo de arrecadação e administração ao fisco. Para análise tomemos a instituição de um 

imposto sobre um insumo utilizado na fabricação de determinado produto, pode ocorrer a 

elevação dos custos de fabricação, a empresa pode ter que recorrer a um novo processo 

produtivo menos oneroso para compensar o aumento dos custos e da combinação ótima dos 

fatores, a empresa pode ter que demitir funcionários, pode perder competitividade, seus 

produtos podem ficar mais caros; sobre o ponto de vista do consumidor pode haver a alteração 

das suas preferências, eles podem passar de uma cesta ótima de produtos para outra de 

qualidade inferior, passam a comprar outros bens substitutos, se acentua a sua restrição 

orçamentária, para ambas as situações a recíproca inversa também é verdadeira, ou seja, a 

isenção ou desoneração de tributos pode transformar toda essa negatividade em algo positivo. 

O sistema tributário pode ser visto como uma estrutura legal de incentivos e 

punições, ao passo que pode ser usado para estimular comportamentos desejáveis e reprimir 

ações inadequadas. A aplicação de impostos sobre a importação de produtos estrangeiros, a 

elevada taxação de itens como cerveja e cigarro, são utilizadas com o objetivo de proteger a 

indústria nacional e desestimular o consumo, por outro lado, alguns setores por sua 

importância estratégica para o país e sua relevância para a sociedade recebem um tratamento 

diferenciado através de incentivos fiscais, subsídios, desoneração e simplificação tributária. A 

virtude de um sistema tributário eficaz consiste em equalizar de maneira eficiente o tipo de 

tributo e a alíquota ao contribuinte específico, de forma a propiciar ao Governo a 

maximização da arrecadação e à economia a mínima distorção possível.  
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A curva de Laffer relaciona a arrecadação tributária com os diferentes níveis de 

alíquotas de impostos.  

 

 

                           Figura 1: Curva de Laffer 

 

A partir da esquematização é possível mensurar os efeitos decorrentes de aumentos 

ou diminuição das alíquotas resultantes da aplicação de impostos, permitindo ajustá-las de 

modo eficiente de forma a obter um ponto ótimo que maximize a arrecadação tributária, 

abaixo do qual, do lado esquerdo da concavidade da parábola, a situação pode ser melhorada, 

permitindo que se eleve de forma gradual a tributação; o extrapolamento do ponto ótimo pode 

conduzir a uma diminuição dos níveis de arrecadação, do lado direito da concavidade da 

parábola, pois os indivíduos penalizados por uma elevação desproporcional da carga tributária 

perdem o ímpeto para continuar a contribuir, por que à medida que cresce a tributação 

diminui a renda disponível, é como se os indivíduos trabalhassem apenas para pagar tributos. 

 Sobre o comportamento pessoal com relação à carga tributária Tullock, Seldon e 

Brady (2005) elaboraram o termo “evisão” fiscal que corresponde à junção das palavras 

evitação e evasão de impostos. Este termo busca definir a forma como os indivíduos agem 

para se livrar do ônus tributário de forma legal por meio das brechas nas leis, esta postura 

evidencia a racionalidade dos mesmos em maximizarem a sua utilidade, por outro lado, há 

atitudes que infringem a estrutura legal como a sonegação fiscal, as atividades ilícitas que não 

recolhem impostos, o mercado informal que prejudica as atividades formalmente 

estabelecidas, todos esses fatores podem também implicar na deterioração da qualidade de 

vida da sociedade, haja vista, que muitos programas ou obras públicas de extrema relevância 

precisam ter sua dotação contingenciada para que se adequem a entrada insuficiente de 

receitas. 
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5.2 A Carga Tributária no Brasil 

 

A carga tributária no Brasil como proporção do PIB pode ser observada conforme 

consta na Tabela 2.  

 

Tabela 4 – Evolução da Carga Tributária Bruta no Brasil como Proporção do PIB (1951 a 2009) 

Anos % Anos % Anos % Anos % Anos % Anos % 

1951 15,7 1961 16,4 1971 25,3 1981 25,1 1991 24,4 2001 31,9 

1952 15,4 1962 15,8 1972 26 1982 26,2 1992 25 2002 32,4 

1953 15,2 1963 16,1 1973 25,1 1983 26,8 1993 25,3 2003 31,9 

1954 15,8 1964 17 1974 25,1 1984 24,2 1994 27,9 2004 32,8 

1955 15,1 1965 18,8 1975 25,2 1985 23,8 1995 28,4 2005 33,8 

1956 16,4 1966 20,6 1976 25,1 1986 26,5 1996 28,6 2006 34,1 

1957 16,7 1967 20,2 1977 25,6 1987 24,2 1997 28,6 2007 34,7 

1958 18,7 1968 23 1978 25,7 1988 23,3 1998 29,3 2008 34,9 

1959 17,9 1969 24,6 1979 24,7 1989 23,7 1999 31,1 2009 33,7 

1960 17,4 1970 26 1980 24,4 1990 29,6 2000 30,4 - - 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas - Centro de Contas Nacionais - diversas publicações, período 1947 a 1989; 

IBGE. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Contas Nacionais. 

 

Em relação a países do mesmo nível de desenvolvimento, o Brasil estaria exigindo 

um sacrifício muito maior de seus cidadãos, deles extraindo compulsoriamente recursos 

equivalentes aos recolhidos pelos governos de países muito mais adiantados, para oferecer-

lhes, em contrapartida, serviços da qualidade dos encontrados em regiões mais pobres do 

planeta (REZENDE, 2012, p. 34). 

A conjuntura econômica tanto nacional quanto internacional influi sobre a relação 

existente entre a carga tributária e o PIB, aspectos como o crescimento econômico, a 

ocorrência de crises, pode levar a variações no nível de arrecadação fiscal. Por crescimento 

subentende-se a elevação do produto do país, aumentos nos níveis de emprego e renda, maior 

circulação de mercadorias e maior produtividade, estes fatores contribuem de forma positiva 

para a geração de receitas; as crises econômicas levam a um ambiente de grandes incertezas e 

instabilidade sobre as atividades econômicas do país, levando a situações de recessão e 

desemprego que afetam de maneira negativa as expectativas dos agentes, esse quadro trás 

graves implicações para arrecadação tributária.  

 



50 

 

 

6 ORÇAMENTO PÚBLICO: ORIGEM E FINALIDADE 

 

A necessidade de estabelecer uma restrição orçamentária aos monarcas, visando o 

equilíbrio de suas contas e uma maior transparência dos seus gastos, tornaram-se necessárias 

para limitar a arbitrariedade na instituição de tributos. A promulgação da Carta Magna em 

1215 pelo Rei João sem Terra, na Inglaterra, trazia em seu art. 12 “Nenhum tributo ou auxílio 

será instituído no Reino, senão pelo seu conselho comum (...).” O disposto neste artigo trás 

como proposta central conter o poder discricionário dos monarcas e submeter suas despesas e 

receitas para apreciação do parlamento, muitos autores atribuem a este artigo a origem do 

orçamento. 

A frase “O Estado sou eu” atribuída ao Rei Luís XIV da França caracteriza o período 

do absolutismo monárquico. Neste período não havia uma clara distinção entre as despesas do 

monarca e as do Estado, sabia-se ao certo que todas as despesas eram arcadas por todos os 

súditos. O poder opressor desse regime culminou com a Revolução Francesa em 1789, na 

qual os revolucionários diante dos insuportáveis tributos que tinham que pagar se rebelaram, 

como uma Lei na história nem sempre a classe que faz a revolução e a mesma que fica com os 

benefícios. A nova ordem instaurada servia aos fins dos grandes comerciantes e da nascente 

classe industrial, por liberdade entende-se livre mercado sem restrições aos seus negócios, o 

Estado era um peso e precisava ser minimizado. 

Segundo Giacomoni (2012, p. 32) a Revolução Gloriosa ocorrida no Reino Unido 

permitiu a tomada do poder político pelo Parlamento, neste período fora instituído o Bill of 

Rights através do qual passou a existir a distinção entre as finanças do Estado e da Coroa, 

estas deviam ser levadas para conhecimento e aprovação do Parlamento, devendo, para tanto, 

estarem organizadas de forma compreensível. No entanto, apenas por volta de 1822, na 

Inglaterra, o orçamento público passa a ser considerado um instrumento formalmente acabado 

(MENDES, 2012, p. 28). 

Conforme definição de Baleeiro (2012, p. 525) o orçamento é o ato pelo qual o Poder 

Legislativo prevê e autoriza ao Poder Executivo, por certo período e em pormenor, as 

despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros afins adotados pela 

política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei. 

É o principal meio que permite avaliar as ações públicas, exercer o controle sobre seus gastos, 

além de se constituir no instrumento de planejamento por excelência. 
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6.1 Orçamento Público no Brasil 

 

No Brasil as primeiras menções a formalização de um instrumento orçamentário 

constam na Constituição de 1824, na qual era atribuído ao Ministro da Fazenda reunir todas as 

peças orçamentárias das demais repartições públicas numa só e levar para conhecimento da 

Câmara dos Deputados, o balanço geral das receitas e despesas do ano anterior e as do 

exercício financeiro seguinte. Na constituição de 1988 a competência para a elaboração do 

orçamento passou a ser do Poder Executivo, que deve estabelecer o plano plurianual, as 

diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, devendo estes serem apreciados pelas duas 

casas do congresso nacional na forma do regimento comum. 

O novo ordenamento orçamentário brasileiro estabelece uma relação de hierarquia e 

complementariedade entre os instrumentos orçamentários. A atual constituição despertou para 

a necessidade de estabelecer o planejamento das ações públicas, por esta houve a criação do 

plano de médio prazo para servir de base para o orçamento anual, entre estes se introduziu as 

diretrizes orçamentárias que trazem do planejamento estratégico as metas e prioridades a 

serem seguidas pelo planejamento operacional, funciona como o elo que dá direcionamento e 

coesão aos objetivos almejados pelo Governo para o período de quatro anos para que sejam 

executados de forma eficiente e eficaz.  

Conforme dispõe o Artigo 174 da Constituição de 1988, cabe ao Estado “como 

agente normativo e regulador da atividade econômica... (exercer), na forma da lei, as funções 

de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 

indicativo para o setor privado.” No mesmo artigo consta em seu “§ 1º - A lei estabelecerá as 

diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual 

incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.” 

Cada ente da federação tem autonomia para elaborar seu próprio orçamento, mas 

para que as ações públicas se deem de forma alinhada torna-se necessário haver sintonia entre 

os orçamentos. No plano plurianual está explícita essa preocupação para que as ações ocorram 

de forma regionalizada visando a um desenvolvimento mais equilibrado intra e inter regiões 

para que se aproveitem as potencialidades de cada local de forma a proporciona-lhe a melhora 

na qualidade de vida. No mesmo denota-se a importância conferida às despesas de capital, 

estas corroboram para a formação de um bem de capital: máquinas e equipamentos, que são 

utilizados para realizar as obras públicas, não se descuidou também para as despesas correntes 
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que seriam geradas pela constituição destes ativos, bem como, para os programas que 

excedessem um exercício financeiro para que sua provisão fosse incluída no plano.  

Elaborada em um ano para vigorar em outro as diretrizes orçamentárias devem trazer 

em seu esboço as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, as alterações na 

legislação tributária para que seja de conhecimento de todos os objetivos a serem perseguidos 

pela política fiscal do país com o intuito de propiciar aos agentes o embasamento necessário 

para que incorporem em suas expectativas o comportamento do Governo na condução de suas 

atividades afins, a previsibilidade conferida para a estimação das receitas torna de mais fácil 

execução as despesas constantes do orçamento, no que concerne as agências financeiras 

oficiais de fomento o objeto de controle é a aplicação dos seus recursos, dado o impacto 

ocasionado por estes sobre a economia.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101, de 04/05/2000) estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que segundo a própria 

definição constante em seu parágrafo 1º pressupõe:  

 

Art. 1º (…). § 1º A ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e 

corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 

cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a 

limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 

pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações 

de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em 

Restos a Pagar (BRASIL, 2000). 

  

Por esta Lei foram atribuídos alguns papéis que cabe à Lei de Diretrizes 

Orçamentárias cumprir, tais como: dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas; critérios 

e formas de limitação de empenho, esta hipótese se finda para os casos em que a arrecadação 

tributária discorrer de forma insatisfatória, prejudicando desta forma a execução das despesas 

e o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas 

fiscais; avaliar os programas sob a ótica da eficiência e eficácia; estabelecer as condicionantes 

para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. 

Apesar de todos os papéis que precisa cumprir, nada se torna mais relevante em seu 

conteúdo do que o anexo de metas fiscais, neste são estabelecidas “as metas anuais, em 

valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e 

montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.” O 

cumprimento das metas mostra disciplina fiscal, a eficácia no planejamento e a precisão das 
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estimativas, indicando que as projeções realizadas dentro do horizonte temporal foram 

acertadas. 

A política econômica nacional tem que estar transparente neste instrumento, onde 

deve ficar evidenciado os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os 

parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de 

inflação, para o exercício subsequente. Devendo comportar também o demonstrativo da 

estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas 

obrigatórias de caráter continuado. Por último, o anexo de riscos fiscais onde serão avaliados 

os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as 

providências a serem tomadas, caso se concretizem.  

Segundo Mendes (2012, p. 48) os riscos fiscais abrangem os riscos orçamentários e 

os riscos da dívida: 

a) Riscos fiscais orçamentários: estão relacionados à possibilidade de as receitas e despesas 

projetadas na elaboração do projeto de lei orçamentária anual não se confirmarem durante o 

exercício financeiro. (...) A redução do Produto Interno Bruto – PIB, por exemplo, provoca 

queda na arrecadação de tributos por todos os entes da federação (...). 

b) Riscos fiscais da dívida: estão diretamente relacionados às flutuações de variáveis 

macroeconômicas, tais como taxa básica de juros, variação cambial e inflação. Para a dívida 

indexada ao Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, por exemplo, um aumento 

sobre a taxa de juros estabelecido pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do 

Brasil elevaria o nível de endividamento do governo. 

A Lei Orçamentária anual, conforme art. 2º da Lei 4.320 de 1964, “conterá a 

discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o 

programa de trabalho do Governo (...).” É composta pelos orçamentos fiscal, de investimento 

da empresas estatais e da seguridade social, de acordo com a Constituição os dois primeiros 

devem ser compatibilizados com o plano plurianual, tendo entre suas funções a de reduzir 

desigualdades inter-regionais, segundo o critério populacional. De acordo com a mesma Lei, a 

mensagem encaminhada pelo Poder Executivo ao Legislativo deverá conter a “exposição 

circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida 

fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos 

financeiros exigíveis; exposição e justificação da política econômico-financeira do Governo; 

justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital.” 
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Conforme a Lei 101 de 2000, a LOA deverá conter em anexo o demonstrativo da 

compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes no 

anexo de metas fiscais da LDO, conterá a reserva de contingência destinada a atender aos 

passivos contingentes cuja forma de utilização e montante, definidos com base na corrente 

líquida, estarão definidos na LDO. A sintonia entre os instrumentos faz com que a LDO 

estabeleça os parâmetros que balizará as ações da LOA. 

6.2 A Quebra de Paradigma e os Novos Aspectos do Orçamento  

 

O aprimoramento do orçamento demonstra sua evolução contínua ao longo do 

tempo. As modificações ocorridas revelam a adaptação sofrida pelo orçamento nos mais 

diferentes contextos para que se adequasse à orientação econômica predominante no período. 

Uma classificação bastante simples, mas útil para efeito dessa análise, é a que divide a história 

da evolução conceitual e técnica do orçamento público em dois períodos: tradicional e 

moderno (GIACOMONI, 2012, p. 54).  

O orçamento tradicional preza pelo aspecto do equilíbrio e do controle político, aos 

governantes era imposta uma restrição orçamentária dentro da qual se diminuía o caráter 

discricionário dos recursos, ocorrendo por vezes de se deixar de satisfazer uma necessidade da 

sociedade para cumprir uma formalidade do orçamento, prevalecia a desagregação entre 

planejamento e orçamento, a ênfase maior era dada ao objeto do gasto e não à sua eficácia, 

inexistia a avaliação das metas e o cumprimento dos objetivos.  É uma peça meramente 

contábil, sem nenhuma espécie de planejamento das ações do governo, onde prevalece o 

aspecto jurídico do orçamento em detrimento do aspecto econômico, o qual possui função 

secundária (MENDES, 2012, p. 205). 

A neutralidade do orçamento servia aos fins da orientação econômica predominante: 

o liberalismo econômico. O orçamento e os demais elementos financeiros estavam a serviço 

da concepção do Estado Liberal, preocupado em manter o equilíbrio financeiro e evitar ao 

máximo a expansão dos gastos (GIACOMONI, 2012, p. 55). Esta corrente do pensamento 

econômico defendia a mínima intervenção do Estado na economia, devendo prevalecer a livre 

iniciativa privada, na qual os indivíduos na busca de satisfazer os seus interesses individuais 

conduziriam a economia ao equilíbrio e à perfeita alocação dos fatores.   

O orçamento moderno trás de forma bem definida a integração entre planejamento e 

orçamento, os gastos públicos precisam cumprir um objetivo, para tanto são avaliados 

constantemente quanto ao cumprimento das metas estipuladas, as ações ocorrem de forma 
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coordenada, as despesas precisam resultar em um benefício visível para a sociedade, a correta 

avaliação das necessidades e das fontes de financiamento traduz-se numa maior eficiência dos 

gastos públicos. A prevalência do aspecto econômico, com ênfase no gasto público, serviu de 

base para aplicação de políticas econômicas no pós-crise de 1929. Segundo Giacomoni (2012, 

p. 59) foi “(...) com a doutrina keynesiana, que o orçamento público passou a ser 

sistematicamente utilizado como instrumento de política fiscal do governo, isto é, de sua ação 

que visava à estabilização ou à ampliação dos níveis da atividade econômica”. 

A mudança de paradigma ocorrida no aperfeiçoamento do orçamento transformou-o 

no instrumento por excelência da ação pública. As transformações ocorridas na economia 

provocaram mudanças nas funções desempenhadas pelo Estado. No seu processo evolutivo, a 

nova realidade vivenciada acenou para que se adaptasse às novas demandas, de forma a dar 

respostas condizentes com as necessidades da sociedade. O novo contexto passou-o da 

condição de instrumento passivo e de estrito controle que visava o equilíbrio financeiro para a 

posição ativa na condução das políticas públicas, por meio do qual o Estado passou a intervir 

na economia de forma mais enfática, partindo da justificativa que o sistema de mercado deixa 

falhas que precisam ser corrigidas, o gasto público passou a cumprir um papel central no 

estímulo à demanda agregada e na reanimação das expectativas dos empresários. 

A construção de indicadores de desempenho conferiu racionalidade à administração 

pública, propiciando transparência nas suas ações, a avaliação dos mesmos serve de 

parâmetro para o aprimoramento das funções desempenhadas pelo Estado que demandam 

recursos cujos montantes variam de acordo os diferentes estágios da economia e da sociedade.  

6.3 O Estado de Bem-estar Social 

 

Nas primeiras décadas do século XX, alguns fatores como as duas guerras mundiais 

e a grande depressão, resultaram em graves implicações socioeconômicas. As principais 

nações europeias ficaram destroçadas, as suas populações estavam em péssimas condições de 

vida, altas taxas de desemprego, o perigo do comunismo era real, a solução encontrada foi a 

adoção de políticas públicas de elevado teor social. A necessidade de estabelecer um padrão 

mínimo de qualidade de vida aos cidadãos contribuiu para afirmação do Estado de bem-estar 

social. 

A sua consolidação ocorreu nesse período, mas suas bases já vinham sendo 

assentadas desde a 1ª Revolução industrial quando emergiram os movimentos trabalhistas e os 

sindicatos de trabalhadores lutando por melhores condições de trabalho. Em busca de 
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assegurar os seus direitos trabalhistas a classe enveredou para a política em busca de maior 

representatividade, com isso o Estado começou a absorver de forma gradativa essas novas 

demandas, passando a incluí-las na sua agenda de governo. 

O Estado de bem-estar caracteriza-se pelos “(...) ideais de liberdade, democracia, 

valorização da pessoa humana e do trabalho, justiça social e bem-estar das populações 

envolvidas (...)” (DELGADO; PORTO, 2007, P. 20). Sua introdução se deu numa conjuntura 

totalmente adversa, mas que se enquadrava em seu fim. A derrocada do liberalismo ocasionou 

um ambiente de grande instabilidade econômica, no qual os cidadãos ficaram desguarnecidos 

de seus direitos básicos, coube ao Estado buscar a estabilidade da economia. A 

institucionalização do Estado de bem-estar social serviu como estímulo ao mercado interno, 

fortalecendo-o por meio da melhor estruturação das forças produtivas.  

6.3.1 Diferença entre Crescimento e Desenvolvimento 

 

A expansão do Produto Interno Bruto (PIB) num período comparativo a outro é a 

medida comumente utilizada para avaliar o crescimento econômico de um país. Segundo 

Samuelson e Nordhaus (2012, p. 442) “o crescimento econômico corresponde ao processo 

pelo qual as economias acumulam grandes quantidades de equipamentos de capital, alargam 

as fronteiras do conhecimento tecnológico e tornam-se cada vez mais produtivas.” Para Lopes 

e Vasconcellos (2010) esses são os principais determinantes que caracterizam o modelo de 

crescimento econômico de longo prazo comparativamente ao de curto prazo, no qual essas 

condicionantes são tidas como invariáveis, neste o crescimento é explicado pelo grau de 

utilização dos fatores e sua eficiente combinação. 

O processo de crescimento econômico não ocorre de maneira uniforme entre os 

diferentes países, levando a desdobramentos da mesma magnitude sobre o processo de 

desenvolvimento, mas as grandes nações desenvolvidas guardam certas especificidades que 

são peculiares a todas deste grupo, de acordo com Samuelson e Nordhaus (2012, p. 443 - 444) 

são as quatro forças ou fatores de crescimento:  

a) Recursos humanos (oferta de trabalhadores, educação, qualificação, disciplina, 

motivação); 

b) Recursos naturais (terra, minerais, combustíveis, qualidade ambiental); 

c) Capital (fábricas, máquinas, estradas, propriedade industrial); 

d) Progresso tecnológico (ciência, engenharia, gestão, iniciativa empresarial). 
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Conforme destaca Pinho e Vasconcellos (2001) o desenvolvimento econômico 

corresponde à melhoria do padrão de vida, de forma inclusiva, decorrente dos benefícios 

propiciados pelas transformações estruturais provocadas pelo processo de crescimento 

econômico que podem ser tanto de ordem quantitativa quanto qualitativa: 

 

(...) diminuição nas taxas brutas de natalidade e de mortalidade, que alteram a 

estrutura etária da população e da força de trabalho; ampliação do sistema escolar e 

de saúde; maior acesso aos meios de transportes, de comunicação e culturais; 

urbanização das atividades econômicas e da força de trabalho em detrimento do 

setor primário e a favor das atividades de serviços; maior integração com as mais 

importantes economias mundiais; e aumento da produtividade média da economia 

nos diferentes setores da atividade econômica, liderado pelo setor industrial 

(PINHO; VASCONCELLOS, 2001, p. 438).  

 

O crescimento econômico não implica por si só dizer que houve desenvolvimento, 

pode ocorrer que um país cresça, mas não consiga alcançar necessariamente o 

desenvolvimento. A forma como estão distribuídos os fatores de produção na sociedade dizem 

muito sobre a estrutura de distribuição de renda. O índice de Gini é utilizado para avaliar a 

forma como está dispersa a renda entre os indivíduos, sua escala varia de 0 a 1, quanto mais 

próximo de zero melhor é a distribuição de renda, por outro lado, à medida que se aproxima 

de 1 maior é a concentração de renda. A disparidade entre os rendimentos dos mais ricos e 

dos mais pobres conduz a privações que impedem que os menos favorecidos tenham acesso 

aos benefícios resultantes do crescimento econômico. 

O aumento da produtividade e da riqueza de um país não implica que toda a sua 

população dispõe de poder aquisitivo suficiente para consumir os produtos que lhes são 

disponibilizados em larga escala. A utilização do PIB per capita como indicador da renda 

média por habitante de um país serve de parâmetro para avaliar hipoteticamente o quanto 

coube a cada cidadão pela riqueza produzida, por ser uma estimativa extremamente 

tendenciosa não capta a desigualdade na distribuição da renda nem tampouco o bem-estar dos 

indivíduos no interior da sociedade. 
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6.3.2 O Índice de Desenvolvimento Humano  

 

A necessidade de elaborar um indicador social que trouxesse para o centro da análise 

as pessoas e sua qualidade de vida em complementaridade aos indicadores estritamente 

econômicos, fez com que os economistas Mahbub ul Haq e Amartya Sen, no ano de 1990, 

elaborassem o conceito de desenvolvimento humano e a sua escala de mensuração, que foram 

apresentados no primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, IPEA, FJP, 2013). 

O conceito de desenvolvimento humano avalia as conquistas sociais decorrentes do 

processo de crescimento econômico. Agrega uma visão mais abrangente em termos de 

oportunidades que as pessoas passam a dispor para o melhor aprimoramento de suas 

potencialidades, esta condição visa garantir que as pessoas desfrutem de um ambiente 

favorável para que exerçam sua liberdade de escolha diante das variadas alternativas possíveis 

criadas pela expansão riqueza e da renda, esta é o principal meio que as pessoas dispõem para 

levar a vida que desejam e desenvolver a capacidade humana em toda a sua plenitude (PNUD; 

IPEA; FJP, 2013). 

6.3.3 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

 

O índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) congrega três dimensões 

vida longa e saudável (longevidade), acesso ao conhecimento (educação) e padrão de vida 

(renda), constitui-se numa adaptação do IDH global aplicável a realidade específica de cada 

município, de acordo com os censos demográficos brasileiros de forma a garantir 

compatibilidade na comparação entre os municípios. As três dimensões procuram avaliar a 

qualidade de vida a partir do acesso que é disponibilizado às pessoas para terem uma saúde de 

qualidade, ter boas oportunidades de estudos para desenvolver suas potencialidades e ter um 

bom nível de renda que permita atingir os fins desejáveis (PNUD; IPEA; FJP, 2013). 

O cálculo do IDHM global é realizado com base no resultado dos seus componentes 

IDHM educação, IDHM longevidade e IDHM renda. O primeiro é medido por meio de dois 

indicadores, a escolaridade da população adulta com base no percentual de jovens com 18 

anos ou mais com ensino fundamental completo (peso 1), e o fluxo escolar (peso 2) da 

população jovem medido pela média aritmética do percentual de crianças de 5 a 6 anos 

frequentando a escola, de jovens de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 

fundamental, dos de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo e dos de 18 a 20 anos 
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com ensino médio completo; para o segundo é utilizado a esperança de vida ao nascer (em 

anos) ; para o terceiro é usado a renda per capita (em R$) (PNUD; IPEA; FJP, 2013). 

 

A fórmula para o cálculo do IDHM educação: 

 𝐼𝐷𝐻𝑀𝑒 = √((𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑟𝑑. 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝.  𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎 ∗ 1) + (𝑓𝑙𝑥. 𝑒𝑠𝑐𝑙𝑟 𝑝𝑜𝑝. 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑚 ∗ 2))
3

 

 

A Fórmula para o cálculo do IDHM global: 

𝐼𝐷𝐻𝑀𝑔 = √(𝐼𝐷𝐻𝑀 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎çã𝑜 ∗ 𝐼𝐷𝐻𝑀 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑒𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ∗ 𝐼𝐷𝐻𝑀 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎)
3

 

 

O IDHM varia numa escala de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior será o 

desenvolvimento humano do município. O índice comporta 5 faixas de desenvolvimento 

humano municipal, o primeiro grupo concentra os municípios com muito alto IDHM a escala 

vai de 0,800 a 1; a segunda escala corresponde aos municípios com alto IDHM que varia de 

0,700 até 0,799; a terceira comporta os municípios com médio IDHM que vai de 0,600 a 

0,699; a quarta faixa varia de 0,500 a 0,599; a quinta faixa varia de 0 a 0,499. 
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7 METODOLOGIA  

 

Para os fins que se destina este trabalho, por ser de natureza econômica, foi realizada 

uma estimativa econométrica sobre o impacto provocado por algumas variáveis econômicas 

como os gastos públicos, o endividamento e o resultado primário sobre o IDHM, com vistas a 

realizar inferências sobre algumas hipóteses levantadas pela teoria econômica, como: os 

gastos públicos contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população, tendo em vista 

este ser um dos principais objetivos perseguidos pelos governos atualmente, a promoção do 

bem-estar social? O endividamento público exerce algum efeito positivo sobre o IDHM? Os 

governos que se empenham em ter um orçamento equilibrado com a geração corrente de 

superávits conseguem propiciar a sua população um melhor padrão de vida? E quanto ao 

déficit? Estes são alguns questionamentos que tentarão ser respondidos com base na análise 

realizada. 

Quanto ao método de abordagem do problema a pesquisa será quantitativa, por ter 

como objetivo quantificar o impacto dos gastos públicos sobre o IDHM, com o propósito de 

contribuir para o esclarecimento da temática abordada através de análise estatística para 

captar a correlação entre as variáveis, visando traduzir os dados numéricos em informações 

concisas que possam se tornar de conhecimento público, que sirvam de parâmetro para 

orientação das políticas públicas e para elaboração de trabalhos acadêmicos posteriores. A 

pesquisa quantitativa é caracterizada pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de 

coleta de informações quanto no tratamento destas por meio de técnica estatística (SIENA, 

2007, p. 59). 

Para a análise foram selecionados 21 municípios que foram divididos em três grupos 

de 7, cada, no primeiro grupo ficaram os de IDHM alto: Porto Velho, Vilhena, Cacoal, Ji-

Paraná, Pimenta Bueno, Ariquemes e Rolim de Moura; no segundo ficaram os de IDHM 

médio: Cerejeiras, Jaru, Colorado do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Espigão D’Oeste, Santa 

Luzia D’Oeste e Pimenteiras do Oeste; no terceiro ficaram os de IDHM baixo: Seringueiras, 

Governador Jorge Teixeira, Machadinho D’Oeste, Campo Novo de Rondônia, Alto Alegre 

dos Parecis, Theobroma e Nova União.  

Os dados para análise foram os gastos municipais nas categorias funcionais educação 

e cultura, habitação e urbanismo, saúde e saneamento, assistência e previdência, juros e 

encargos da dívida e as amortizações do principal, nos anos de 2000 e 2010. Os gastos 

municipais foram deflacionados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
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disponibilizados no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Os gastos nas categorias funcionais foram colhidos junto ao sítio eletrônico do Tesouro 

Nacional no tópico Finanças do Brasil (FINBRA) dados contábeis dos municípios. O IDHM 

fora obtido no sítio eletrônico Atlas Brasil, para o primeiro grupo foram colhidos os sete 

primeiros municípios com IDHM alto, para o segundo foram os sete primeiros com IDHM 

médio e para o terceiro foram os sete primeiros com IDHM baixo. 

7.1 Especificação do Modelo Econométrico para a Análise dos Gastos Públicos 

  

Para estimar a relação entre os gastos municipais nas categorias funcionais com o 

IDHM foi utilizado o modelo de análise de variância (ANOVA) com variáveis binárias. 

Segundo Gujarati (2006, p. 241), “As variáveis que assumem os valores 0 e 1 são chamadas 

de variáveis binárias (dummies). Portanto, essas variáveis são, em essência, um artifício para 

classificar dados em categorias mutuamente exclusivas ( ).” O grupo de referência foram os 

municípios de alto IDHM, com base no qual serão feitas inferências por meio do sistema 

computacional excel. 

Conforme define Gujarati (2006, p. 242), “Os modelos ANOVA são usados para 

avaliar a significância estatística de relações entre regressandos quantitativos e regressores 

qualitativos ou binários. São, muitas vezes, usados para comparar as diferenças entre os 

valores médios de dois ou mais grupos ou categorias (...).” Este é o modelo mais adequado 

para o tipo de análise que foi empreendida, servindo para estabelecer as diferenças entre os 

grupos de municípios e as categorias funcionais da despesa, na segunda parte também será útil 

para estabelecer as diferenças entre os grupos de municípios quanto à dívida pública e o 

resultado primário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

O modelo utilizado para estimar a função de regressão tem o seguinte formato: 

  

Y = β1 + β2D2 + β3D3 + β4X1 

 

O grupos dos municípios de alto IDHM (grupo 1) será identificado por  β1. 

O grupo dos municípios de médio IDHM (grupo 2) será representado por β2. 

O grupo dos municípios de baixo IDHM (grupo 3) será representado por β3. 

 

Onde: Y = IDHM médio dos municípios 

 β1 = IDHM médio dos municípios de alto IDMH, comparativo aos demais grupos. 

 D2 = 1 para os municípios de médio IDHM; 

      = 0 para os demais grupos. 

 D3 = 1 para os municípios de baixo IDHM; 

          = 0 para os demais grupos. 

β4X1 mede o efeito provocado pelas variações nos gastos com educação e cultura sobre 

o IDHM, em média, para os três grupos, no primeiro momento; no segundo servirá 

para medir as variações dos gastos com habitação e urbanismo; no terceiro as 

variações com os gastos em saúde e saneamento; no quarto as variações dos gastos 

com assistência e previdência. 

Nesta primeira parte são mensurados os efeitos de cada gasto nas categorias 

funcionais. O estudo procede desta forma devido a impossibilidade de estimar a regressão 

com todas as variáveis conjuntas para que não incorra num erro de multicolinearidade, que 

pressupõe que o número de amostras seja superior ao número de parâmetros. No caso de 

multicolinearidade perfeita, os coeficientes de regressão são indeterminados e seus erros-

padrão são infinitos (GUJARATI, 2006, p. 278). Para o Estado de Rondônia só haviam sete 

municípios com alto IDHM, por isto todos os demais grupos tiveram que ser limitados a sete 

para manter a assimetria entre os grupos. 

Dos testes realizados, no primeiro momento, com os gastos em educação, os 

resultados estão compilados na tabela 5, da qual fora extraída a seguinte regressão: 

 

IDHM = 0,70759 – 0,0301D2 – 0,11624D3 + 0,000202X1 
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Tabela 5 – Resultados dos Gastos Públicos em Educação e Cultura nos Municípios de Rondônia ano 2010. 

Estatística de regressão 

    R múltiplo 0,988220713 

    R-Quadrado 0,976580178 

    R-quadrado ajustado 0,972447269 

    Erro padrão 0,008905514 

    Observações 21 

    

      ANOVA 

       Gl SQ MQ F F de significação 

Regressão 3 0,056220047 0,01874 236,29362 4,70399E-14 

Resíduo 17 0,001348239 7,931E-05 

  Total 20 0,057568286       

      
  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

 Interseção 0,707589531 0,004690414 150,85864 5,022E-28 

 D2 MEDIO -0,03009675 0,005404034 -5,569313 3,391E-05 

 D3 BAIXO -0,11623915 0,005431068 -21,40263 9,857E-14 

 Educação e Cultura 0,000201557 7,96351E-05 2,5310041 0,0215346 

 Fonte: Tesouro Nacional 

 

Tomando como referência o grupo 1, intercepto, pode-se inferir que o IDHM médio 

situa-se em 0,70759. Para obter o IDHM do grupo 2 basta subtrair o valor do seu coeficiente 

pelo termo de intercepto, foi obtido 0,67749, o seu coeficiente representa que em média o seu 

IDHM é 0,0301 menor que o do grupo 1, quanto ao grupo 3, este possui um IDHM de 

0,59135, em média, e inferior ao do grupo 2 em 0,11624. O coeficiente de X1 nos diz que 

quando os gastos públicos aumentam em R$ 1.000.000, adotou-se para o estudo a base um 

milhão para simplificar os cálculos, ocasiona, em média, uma variação positiva de 0,000202 

sobre o IDHM. 

Como forma de saber se a regressão é estatisticamente significativa fora utilizado o 

teste de hipóteses relativo aos coeficientes de regressão individuais. Fora adotado como 

hipótese nula a afirmação de que os gastos públicos em educação não exercem efeito algum 

sobre o IDHM, para a hipótese alternativa a recíproca inversa, de que os gastos em educação 

exercem uma influência positiva sobre o IDHM. 

Hipótese nula: H0 = 0 

Hipótese alternativa: H1≠ 0 

Nível de significância: α = 5% 

Intervalo de confiança de 95% 
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Pelos resultados obtidos os coeficientes mostraram-se estatisticamente significantes 

ao nível de significância de 5%, todos mostraram-se abaixo do p-valor de 1%, ou seja, 

podemos rejeitar a hipótese nula e aceitamos a hipótese alternativa como verdadeira, levando-

nos a presumir que se fossem feitos 100 levantamentos, a probabilidade que essa regressão 

retrate e contenha o verdadeiro parâmetro para cada variável é de 95%. O ajustamento das 

variáveis explicativas às variáveis dependentes por meio do R
2  

foi de 97%, este percentual 

demonstra que grande parte das variações ocorridas no IDHM podem ser explicadas por esse 

conjunto de variáveis. 

Para a análise dos demais gastos será adotado o mesmo procedimento, para não ficar 

redundante a repetição de termos pressupõe-se a mesma estrutura de análise, quanto a 

hipóteses será adotada as mesmas mudando-se apenas o tipo de gasto, o mesmo vale para o 

nível de significância de 5% e para o intervalo de confiança de 95%. Com relação aos 

coeficientes β1, β2, β3 e β4 o sentido da interpretação é o mesmo.  

A análise no segundo momento refere-se aos gastos com habitação e urbanismo. Por 

meio dos testes econométricos realizados, conforme se observa na tabela 6, fora observado 

que os dispêndios nesta área também se mostraram estatisticamente significante com base no 

p-valor todas as variáveis se situaram abaixo do nível de significância, levando a rejeição da 

hipótese nula. Os coeficientes demonstraram que para os municípios do grupo 1 o seu IDHM 

médio é de 0,711898, para os municípios do grupo 2 o seu valor é de 0,679058, inferior ao 

grupo 1 em 0,03284, quanto ao grupo 3 o seu IDHM é 0,592948, inferior em 0,11895 ao 

grupo 1. Os gastos nesta categoria funcional mostraram uma correlação positiva com o 

IDHM, supondo que se aumentem os gastos nessa área em R$ 1.000.000 o efeito sobre o 

IDHM será de 0,000112.  
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Tabela 6 - Resultados dos Gastos Públicos em Habitação e Urbanismo nos Municípios de Rondônia ano 

2010. 

Estatística de regressão 

    R múltiplo 0,98782725 

    R-Quadrado 0,97580267 

    R-quadrado ajustado 0,97153256 

    Erro padrão 0,00905213 

    Observações 21 

    

      ANOVA 

       Gl SQ MQ F F de significação 

Regressão 3 0,05617529 0,018725 228,519 6,2069E-14 

Resíduo 17 0,001393 8,19E-05 

  Total 20 0,05756829       

      
  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

 Interseção 0,7118985 0,00380494 187,0985 1,29E-29 

 D2 MEDIO -0,0328379 0,00508695 -6,45532 5,93E-06 

 D3 BAIXO -0,1189547 0,00510933 -23,2818 2,47E-14 

 Habitação e Urbanismo 0,00011167 4,6966E-05 2,377794 0,029417 

 Fonte: Tesouro Nacional 

 

No terceiro momento os testes foram realizados tendo como variável independente os 

gastos em saúde e saneamento, os resultados obtidos estão compilados na tabela 7. Tanto o 

termo de intercepto quanto os coeficientes angulares mostraram-se estatisticamente 

significantes ao nível de significância de 5%, ou seja, situaram-se abaixo da probabilidade de 

se obter um erro do tipo 1, com base no p-valor, levando a aceitar que a probabilidade de 

acerto é de 95% a cada 100 testes realizados. A hipótese nula foi descartada, o que implica 

dizer que os gastos nessa área exercem uma correlação positiva, em que a cada R$ 1.000.000 

de gastos obtém-se um retorno de 0,000224 no IDHM. O ajustamento das variáveis 

independentes à dependente é de 97%, isto destaca a influência desse conjunto de variáveis. O 

termo de intercepto nos diz que o IDHM médio do grupo 1 é de 0,70552, se comparado ao 

grupo 2, este é ligeiramente superior em 0,02801, o referido possui em média o IDHM de 

0,67751, o do grupo 3 é de 0,59206 e inferior ao grupo 1 em 0,11346. 
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Tabela 7 - Resultados dos Gastos Públicos em Saúde e Saneamento nos Municípios de Rondônia ano 2010. 

Estatística de regressão 

    R múltiplo 0,989128454 

    R-Quadrado 0,978375099 

    R-quadrado ajustado 0,974558939 

    Erro padrão 0,008557448 

    Observações 21 

    

      ANOVA 

       Gl SQ MQ F F de significação 

Regressão 3 0,056323377 0,0187745 256,37692 2,39041E-14 

Resíduo 17 0,001244909 7,323E-05 

  Total 20 0,057568286       

      
  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

 Interseção 0,705520179 0,004822872 146,2863 8,471E-28 

 D2 MEDIO -0,028008947 0,005450186 -5,139080 8,2E-05 

 D3 BAIXO -0,113455195 0,005613453 -20,21130 2,52E-13 

 Saúde e Saneamento 0,000224372 7,7653E-05 2,8894179 0,0101884 

 Fonte: Tesouro Nacional 

 

Para o quarto momento foram utilizados os gastos em assistência e previdência. Dos 

testes realizados se observou que os coeficientes mostraram-se estatisticamente significantes, 

os p-valor se mostraram abaixo do nível de significância. Os gastos nessa área mostraram uma 

relação positiva com o IDHM, o que leva a supor que a cada R$ 1.000.000 direcionado a 

assistência e previdência o efeito é de 0,000748. O grupo 1 apresentou um IDHM médio de 

0,709408 superior em 0,03132 ao grupo 2 que ficou com o IDHM médio de 0,678088, já o do 

grupo 3 foi de 0,592418, inferior ao grupo 3 em 0,11699, conforme se observa na tabela a 

seguir. 
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Tabela 8 - Resultados dos Gastos Públicos em Assistência e Previdência nos Municípios de Rondônia ano 

2010. 

Estatística de regressão 

    R múltiplo 0,988478053 

    R-Quadrado 0,977088862 

    R-quadrado ajustado 0,97304572 

    Erro padrão 0,008808268 

    Observações 21 

    

      ANOVA 

       Gl SQ MQ F F de significação 

Regressão 3 0,056249331 0,0187498 241,66573 3,90395E-14 

Resíduo 17 0,001318955 7,759E-05 

  Total 20 0,057568286       

      
  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

 Interseção 0,709407734 0,004133953 171,60516 5,625E-29 

 D2 MÉDIO -0,03131934 0,00511373 -6,124560 1,123E-05 

 D3 BAIXO -0,11699421 0,005208704 -22,46129 4,455E-14 

 Assistência e Previdência 0,000747626 0,000284089 2,6316634 0,0174942 

 Fonte: Tesouro Nacional 

 

Os gastos públicos em assistência e previdência constituem-se no principal meio 

utilizado pelo Estado para prover às pessoas menos favorecidas um padrão mínimo de 

qualidade de vida. Por este princípio é assegurado aos cidadãos os seus direitos básicos, com 

vistas à inclusão social e a promoção da equidade com o propósito de diminuir a condição de 

vulnerabilidade a que estão submetidos, não surpreende o fato de os gastos nesta área se 

mostrarem os mais significativos, dado que os seus efeitos são sentidos de forma mais direta.   

7.2 Modelo Econométrico para o Endividamento Público e o Resultado Primário 

  

Para esta segunda parte da análise foi utilizado o modelo de análise de variância com 

variáveis binárias. Os dados para a realização dos testes econométricos foram os pagamentos 

de juros e encargos da dívida, amortizações do principal e o resultado primário do município 

no período analisado de 2000 e 2010. A princípio sobre o que postula a Teoria Econômica 

essas variáveis são objetos de calorosos debates e discussões, no que diz respeito aos seus 

efeitos sobre a economia e a afetação do bem-estar social da população, devido à diminuição 

de recursos que poderiam ser destinados aos gastos sociais. Esta parte da análise apenas 
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procurou realizar uma comparação entre o grupo de municípios sem dívida pública e com 

superávit com o grupo de municípios com dívida e déficit. 

 

O modelo utilizado para estimar a função de regressão tem o seguinte formato: 

  

Y = β1 + β2D2 + β3D3  

O grupos dos municípios sem dívida e com superávit (grupo 1) será identificado por  β1. 

O grupo dos municípios com dívida pública (grupo 2) será representado por β2. 

O grupo dos municípios com déficit (grupo 3) será representado por β3. 

Onde: Y = IDHM médio dos municípios 

 β1 = IDHM médio dos municípios sem dívida e com superávit 

 D2 = 1 para os municípios com dívida pública; 

      = 0 para os demais grupos. 

 D3 = 1 para os municípios com déficit; 

          = 0 para os demais grupos. 

A interpretação da análise deve ser feita com base no grupo de referência 

representado por β1, este termo de intercepto define o IDHM médio para o grupo de 

municípios sem dívida e com superávit, todas as comparações serão feitas com base neste, o 

coeficiente β2 define o IDHM médio do grupo de municípios com dívida pública, quando da 

presença desse atributo, ou seja, quando D2 = 1, para o coeficiente β3, este dará o IDHM 

médio para o grupo de municípios que tiveram déficit, quando D3 = 1, caracterizando a 

presença do atributo. Os resultados obtidos através do emprego do modelo de análise de 

variância são demonstrados na tabela a seguir. 
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Tabela 9 – Resumo dos Resultados do Endividamento Público e o Resultado Primário ano 2000  

Estatística de regressão 

    R múltiplo 0,648266768 

    R-Quadrado 0,420249803 

    R-quadrado ajustado 0,355833114 

    Erro padrão 0,058638868 

    Observações 21 

    

      ANOVA 

       Gl SQ MQ F F de significação 

Regressão 2 0,044865269 0,0224326 6,5239274 0,007398917 

Resíduo 18 0,061893303 0,0034385 

  Total 20 0,106758571       

      
  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

 Interseção 0,435931429 0,02303289 18,926475 2,491E-13 

 DÍVIDA 0,094177143 0,027324886 3,4465704 0,0028786 

 DÉFICIT 0,06448 0,043881311 1,4694183 0,1589812 

 Fonte: Tesouro Nacional/Banco Central do Brasil 

Nota: Cálculos realizados no software Excel.   

 

Dos testes realizados para o ano de 2000 foi observado que para os grupos de 

municípios sem dívida e com superávit e os com dívida os seus coeficientes mostraram-se 

estatisticamente significantes ao nível de 5%, pois tiveram o p-valor inferior a este percentual, 

quanto ao grupo de municípios com déficit nada se pode inferir, seus coeficientes não foram 

significantes. O IDHM médio do grupo 1 foi de 0,435931, inferior em 0,094177 ao grupo 2, 

que obteve um valor de 0,530108, isto leva supor que o endividamento público propiciou a 

este grupo de municípios uma relação positiva, isto significa que se esta análise for realizada 

100 vezes a probabilidade de que esses coeficientes retratem o verdadeiro parâmetro é de 

95%. 
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Com o propósito de captar o comportamento das variáveis em análise ao longo do 

tempo fora estimada a análise de regressão com os dados referentes ao ano de 2010, os 

resultados encontrados constam na tabela abaixo. 

 

Tabela 10 – Resumo dos Resultados do Endividamento Público e o Resultado Primário ano 2010 

Estatística de regressão 

    R múltiplo 0,243434227 

    R-Quadrado 0,059260 

    R-quadrado ajustado -0,045266419 

    Erro padrão 0,054851707 

    Observações 21 

    

      ANOVA 

       Gl SQ MQ F F de significação 

Regressão 2 0,003411509 0,0017058 0,5669389 0,577066109 

Resíduo 18 0,054156776 0,0030087 

  Total 20 0,057568286       

      
  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

 Interseção 0,647326146 0,026562125 24,370269 3,1E-15 

 DÍVIDA 0,025584906 0,028191373 0,9075438 0,3761096 

 DÉFICIT -0,012315364 0,025471129 -0,483502 0,634568 

 Fonte: Tesouro Nacional/Banco Central do Brasil 

Nota: Cálculos realizados no software Excel 

 

Para o ano de 2010 foram realizados novos testes com dados mais atualizados, os 

resultados obtidos demonstraram que para o grupo de municípios sem dívida e com superávit 

os seus coeficientes continuaram estatisticamente significativos o IDHM médio aumentou 

para 0,647326, ou seja, houve um crescimento de 48%, quanto ao grupo de municípios com 

dívida e com déficit nada se pode inferir o seus coeficientes passaram a não ser 

estatisticamente significativo. Uma consideração que pode ser feita diz respeito ao fato de que 

para os municípios que mantiveram as contas equilibradas houve uma melhora significativa 

da qualidade de vida da sua população, medida por meio do IDHM. 

7.3 Análise dos Resultados Obtidos 

 

Os resultados demonstraram que os gastos públicos em educação e cultura, habitação 

e urbanismo, saúde e saneamento e assistência e previdência tiveram efeito significativo sobre 

a melhora do IDHM, isto leva a conclusão de que longe de se constituir em um mal os gastos 



71 

 

 

públicos são importantes para prover à sociedade um bom padrão de vida. Buscar atender de 

forma inequívoca medidas de austeridade fiscal ou políticas fiscais contracionistas podem 

ocasionar efeitos nocivos à população que não são captados por meio dos números.    

Os gastos que tiveram o maior impacto sobre o IDHM foram, em ordem decrescente, 

assistência e previdência, saúde e saneamento, educação e cultura e habitação e urbanismo. A 

necessidade de corrigir as falhas de mercado pelo Estado faz dos gastos com assistência e 

previdência o melhor meio encontrado para corrigi-las e propiciar àqueles que vivem a 

margem do sistema uma vida melhor.  

Os resultados obtidos na análise do endividamento público e do resultado primário 

permitem concluir que ao menos durante o ano de 2000 os municípios sem dívida e com 

superávit tiveram um IDHM menor do que o grupo dos municípios com dívida, já no ano de 

2010 o grupo dos municípios sem dívida e superávit tiveram um aumento de 48% no seu 

IDHM, quanto aos municípios com dívida nada se pode afirmar, os coeficientes não foram 

significantes.  Com relação ao déficit público permanece a incógnita, talvez seja apenas um 

descompasso nas contas públicas sem efeito algum sobre a economia e a sociedade.  

O equilíbrio orçamentário e o não endividamento tiveram uma relação positiva com 

o bom desempenho do grupo de municípios pertencentes a esta categoria. O endividamento 

público no primeiro momento se mostrou importante permitindo aos municípios desta 

categoria ter um IDHM maior do que os não endividados, passados dez anos seu efeito não se 

mostrou significativo, o que pode evidenciar a hipótese do seu efeito apenas no curto prazo, já 

que no longo prazo ele passa a consumir cada vez mais uma fatia maior do orçamento, 

diminuindo assim os recursos disponíveis para os gastos sociais.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

CONCLUSÃO 

  

Neste trabalho foram abordadas as condicionantes históricas e socioeconômicas que 

moldaram o caráter de atuação do Estado, a princípio com a prevalência do Estado liberal, 

coube a este um papel reduzido na provisão de bens e serviços públicos, ficando em um plano 

secundário de atuação na economia em virtude da predominância do liberalismo econômico. 

Esta corrente do pensamento econômico prima pelo equilíbrio das contas públicas, o 

orçamento público surge em decorrência da necessidade de impor uma restrição orçamentária 

aos governantes para minimizar as distorções que estes podem vir a ocasionar sobre o 

dinamismo das atividades produtivas. 

As transformações ocorridas na economia afetam diretamente a forma de atuação do 

Estado, sendo assim, suas despesas variam conforme os diferentes contextos, bem como, o 

montante de recursos necessários para a consecução dos seus objetivos, obtidos de forma 

compulsória por meio dos tributos. As políticas econômicas de orientação keynesiana 

baseadas no intervencionismo estatal e na expansão dos gastos públicos conduzem à geração 

recorrente de déficits e ao endividamento público. 

Os posicionamentos antagônicos que circundam a forma de atuação do Estado 

trazem consigo de forma implícita a influência da corrente do pensamento econômico 

predominante, que condiciona a ação estatal ao estágio de expansão do modelo de 

acumulação capitalista e à conjuntura econômica do período. Os meios de que se vale o 

Estado para levar a cabo suas ações ocasionam efeitos distintos sobre a economia. 

Os gastos públicos nesta celeuma, dependendo da forma como são realizados, podem 

propiciar à população uma melhoria significativa da qualidade de vida, por outro lado podem 

ser aprisionados por mecanismos perniciosos de subtração da receita pública, desta forma, 

longe de se constituir em um bem à sociedade a onera por inteiro, não compensando-a pelo 

sacrifício realizado sob a forma de pagamento de tributos para a satisfação das necessidades 

da coletividade. 

Através do estudo realizado pode-se inferir que as despesas públicas nas áreas 

pesquisadas mostraram correlação com o IDHM, afetando-o de forma positiva. Os gastos nas 

categorias funcionais analisadas são aqueles que afetam diretamente a qualidade de vida da 

população. Os indicadores obtidos pela mensuração das escalas renda, educação e 

longevidade servem para retratar o índice de desenvolvimento humano dos municípios. 
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Os gastos públicos impactam diretamente na formação dos indicadores que entram 

no cálculo para a elaboração do IDHM, os com saúde e saneamento contribuem para a 

diminuição da mortalidade infantil e o aumento da longevidade; os com educação servem para 

qualificar os cidadãos, aumentando as oportunidades profissionais e intelectuais, além de se 

constituir num importante instrumento de ascensão social; os com habitação e urbanismo 

propiciam o acesso à moradia digna e a melhoria da infraestrutura urbana; os com assistência 

e previdência visam dispor às pessoas um padrão mínimo de qualidade de vida com o 

propósito de promover a equidade, por meio da inclusão social, diminuindo a condição de 

vulnerabilidade dos cidadãos menos favorecidos. 

O endividamento público se realizado com o objetivo de constituir um ativo de 

grande utilidade à sociedade que gere um fluxo de receitas capaz de compensar essa situação 

pode ser benéfico. O grupo de municípios analisados com a presença desse atributo num 

primeiro momento mostrou um IDHM superior ao grupo em que estava ausente essa 

condição, no segundo instante a estatística não foi significativa para o grupo, quanto aos 

municípios que permaneceram realizando suas ações apenas com seus recursos, estes tiveram 

uma elevação significativa no seu IDHM. 

O aspecto do equilíbrio orçamentário, cercado de posicionamentos divergentes, ao 

menos no presente estudo fora demonstrado que os municípios que primaram pelas finanças 

equilibradas e a neutralidade do orçamento conseguiram manter uma trajetória sustentada de 

crescimento do IDHM, diferentemente dos municípios com orçamento deficitário que devido 

a ausência de disciplina fiscal tiveram que recorrer ao endividamento para sanar seus 

compromissos, comprometendo o desempenho do seu índice de desenvolvimento humano 

municipal. 

Este tipo de pesquisa contribui para orientar os gestores públicos nas suas ações 

cotidianas que afetam diretamente a vida de todos, torna-se de suma importância na 

elaboração do planejamento estabelecer prioridades. Ter princípios norteadores que indiquem 

para o caminho a ser seguido, tornam as ações públicas eficientes e menos onerosas. Assim, o 

Estado deve servir aos interesses da sociedade e os gastos públicos devem ser realizados com 

o objetivo de propiciar à população um melhor padrão de vida.  
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ANEXO A 
 

Despesa da União por Função 

Orçamentos fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto de 2012 

FUNÇÃO 

DESPESA EXECUTADA PARTICIPAÇÃO 

PERCENTUAL NO 
ORÇAMENTO DESPESA LIQUIDADA 

Valor Nominal 

Legislativa              3.209.363.923,04  0,26% 
Judiciária            12.658.477.902,78  1,01% 
Essencial à Justiça              2.090.023.848,94  0,17% 
Administração              9.615.702.815,70  0,77% 
Defesa Nacional            16.852.729.831,40  1,34% 
Segurança Pública              3.564.741.632,42  0,28% 
Relações Exteriores              1.395.097.776,31  0,11% 
Assistência Social            35.566.974.629,37  2,83% 
Previdência Social          263.239.623.558,61  20,97% 
Saúde            40.550.043.282,37  3,23% 
Trabalho            27.402.766.084,51  2,18% 
Educação            30.647.685.218,69  2,44% 
Cultura                 407.344.084,37  0,03% 
Direitos da Cidadania                 306.256.269,71  0,02% 
Urbanismo                 575.609.792,66  0,05% 
Habitação                   73.147.908,02  0,01% 
Saneamento                 191.025.418,94  0,02% 
Gestão Ambiental              1.535.076.477,16  0,12% 
Ciência e Tecnologia              3.171.342.867,74  0,25% 
Agricultura              6.246.182.883,77  0,50% 
Organização Agrária                 945.546.426,96  0,08% 
Indústria              1.033.009.242,20  0,08% 
Comércio e Serviços                 624.940.139,52  0,05% 
Comunicações                 380.246.414,03  0,03% 
Energia                 384.640.156,21  0,03% 
Transporte              5.191.049.118,00  0,41% 
Desporto e Lazer                 131.050.285,12  0,01% 
Encargos Especiais²          494.820.289.373,24  39,42% 
SUBTOTAL          962.809.987.361,79  76,69% 
Encargos Especiais – Refinanciamento          292.591.701.975,53  23,31% 

Refinanciamento da Dívida Mobiliária          222.096.978.396,51  17,69% 
Correção Monetária e Cambial da Dívida Mobiliária            69.560.687.087,01  5,54% 
Refinanciamento da Dívida Contratual                 933.425.857,87  0,07% 
Correção Monetária e Cambial da Dívida Contratada                        610.634,14  0,00% 

TOTAL       1.255.401.689.337,32  100,00% 
               Fonte: SIAFI-STN/CCONT/GEINC 

 Nota: Excluídas as operações intra-orçamentárias, que poderão ser obtidas no Relatório Resumido de     

Execução Orçamentária do mesmo período.
 

                   2 
Excetuados os valores referentes ao refinanciamento da Dívida Pública. 
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ANEXO B 

 

Demonstrativo das Receitas da União 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto de 2012 

SUBCATEGORIA DE RECEITAS 
RECEITAS REALIZADAS PARTICIPAÇÃO 

PERCENTUAL Valor Nominal 

RECEITAS CORRENTES 749.633.154.992,92 56,89% 
Receita Tributária 232.227.770.460,10 17,62% 
Receita de Contribuições 385.245.725.622,06 29,24% 
Receita Patrimonial 51.892.447.707,43 3,94% 
Receita Agropecuária 15.399.391,61 0,00% 
Receita Industrial 524.021.383,27 0,04% 
Receita de Serviços 34.117.105.042,41 2,59% 
Transferencias Correntes 554.645.141,02 0,04% 
Outras Receitas Correntes 45.056.040.245,02 3,42% 

RECEITAS DE CAPITAL 326.219.317.871,70 24,76% 
Operações de Credito² 169.527.757.243,26 12,87% 
Alienação de Bens 1.276.025.403,40 0,10% 
Amortizações de Empréstimos 21.486.587.411,01 1,63% 
Transferencias de Capital 85.623.849,56 0,01% 
Outras Receitas de Capital 133.843.323.964,47 10,16% 

SUBTOTAL 1.075.852.472.864,62 81,65% 
Operações de Crédito – Refinanciamento 241.785.220.091,98 18,35% 

Refinanciamento da Dívida Mobiliária Interna 238.565.164.006,36 18,11% 
Refinanciamento da Dívida Mobiliária Externa 3.220.056.085,62 0,24% 

TOTAL 1.317.637.692.956,60 100,00% 
               Fonte: SIAFI-STN/CCONT/GEINC 

 Nota: Excluídas as operações intra-orçamentárias, que poderão ser obtidas no Relatório Resumido de                 

Execução Orçamentária do mesmo período.
 

                  2 
Excetuados os valores referentes ao refinanciamento da Dívida Pública. 
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ANEXO C 

 

Despesas dos Municípios nas Categorias Funcionais e IDHM no Ano 2000  

R$ 1,00 

Municípios IDHM Educação e Cultura 
Habitação e 

Urbanismo 
Saúde e Saneamento 

Assistência e 

Previdência 

Porto Velho 0,613        22.756.058,58         4.410.463,54         17.402.950,71         4.968.829,05  

Vilhena 0,620          6.097.055,90            493.235,91           5.824.003,94            813.870,23  

Cacoal 0,567          4.665.354,24            383.791,75           8.292.915,79            740.354,20  

Ji-Paraná 0,564          7.002.340,77            605.445,28           7.043.049,39            594.550,79  

Pimenta Bueno 0,573          4.470.094,33            142.387,44           3.366.789,40            794.439,62  

Ariquemes 0,556          7.680.651,76         1.515.144,23           4.168.254,22            454.841,71  

Rolim de Moura 0,559          5.438.384,11  0,00          5.144.645,85            218.815,31  

Cerejeiras  0,542          1.446.560,80              51.278,10           2.133.057,58            186.762,90  

Jaru 0,514          4.739.301,85         1.918.201,06           3.503.308,31            106.727,19  

Colorado do Oeste 0,545          1.554.456,71                           0,00             1.528.848,69            355.440,47  

Ouro Preto do Oeste 0,533          2.982.902,72         4.222.042,62           3.393.517,05            680.012,32  

Espigão D'Oeste 0,501          1.919.861,92            137.110,38           1.671.957,86            326.814,72  

Santa Luzia D'Oeste 0,482          1.684.831,80                           0,00             1.131.776,09            110.950,18  

Pimenteiras do Oeste 0,524             677.409,75  

                          

0,00                348.160,20              25.629,49  

Seringueiras 0,439          1.583.761,28              44.663,11              910.305,40              17.971,90  

Governador Jorge Teixeira 0,380          1.854.384,77                7.858,53           1.076.394,47              10.769,02  

Machadinho D'Oeste 0,449          2.538.255,90            398.758,69           1.833.952,20            108.135,18  

Campo Novo de Rondônia 0,432          1.177.112,76                           0,00             1.167.094,05              25.622,94  

Alto Alegre dos Parecis 0,402          1.271.871,51                8.224,60              861.042,37                1.553,04  

Theobroma 0,402          1.507.139,29              22.966,83              747.567,85              23.613,61  

Nova União 0,405          1.169.085,50                2.982,72              863.980,53              28.659,77  

Fonte: Tesouro Nacional 

Nota: Elaborado pelo autor 
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ANEXO D  

 

Despesas dos Municípios nas Categorias Funcionais e IDHM no Ano 2010 

R$ 1,00 

Municípios IDHM Educação e Cultura Habitação e Urbanismo Saúde e Saneamento 
Assistência e 

Previdência 

Porto Velho 0,736        140.034.978,23          213.528.549,34          145.192.101,44         37.084.643,15  

Vilhena 0,731          26.391.011,83              1.766.914,91            34.953.566,42           4.360.790,29  

Cacoal 0,718          24.218.612,90              4.012.980,21            36.385.935,76           3.464.372,93  

Ji-Paraná 0,714          23.563.169,52              7.984.895,58            38.097.302,17           5.845.232,00  

Pimenta Bueno 0,710          11.287.288,00              5.098.896,00            11.570.994,00           2.201.267,00  

Ariquemes 0,702          45.114.683,84            14.564.655,93            32.317.165,81           3.920.276,92  

Rolim de Moura 0,700          16.521.600,31              1.180.121,44            23.977.612,39           3.509.028,95  

Cerejeiras  0,692            5.453.469,38              2.497.062,58              6.094.693,76           1.129.060,32  

Jaru 0,689          21.093.135,83              5.988.218,03            14.981.174,13           3.454.252,44  

Colorado do Oeste 0,685            4.947.498,00  0,00              5.444.043,58              693.187,34  

Ouro Preto do Oeste 0,682          15.988.077,61              3.131.504,84            11.530.709,90           2.584.846,32  

Espigão D'Oeste 0,672          10.202.234,61              1.904.182,52            11.591.987,16           2.014.263,02  

Santa Luzia D'Oeste 0,670            2.868.511,82                 592.677,15              3.670.028,89              725.533,51  

Pimenteiras do Oeste 0,665            1.715.233,40  0,00              2.048.008,39              609.410,15  

Seringueiras 0,598            5.824.022,01                 211.306,30              4.334.135,02              438.299,90  

Governador Jorge Teixeira 0,596            6.472.589,97                 375.799,97              1.962.071,45              386.856,05  

Machadinho D'Oeste 0,596          16.503.993,67                 908.487,05              8.980.372,32           2.008.497,06  

Campo Novo de Rondônia 0,593            7.527.412,00                 348.218,96              3.526.048,14              773.849,02  

Alto Alegre dos Parecis 0,592            7.695.645,52                 498.092,47              4.694.656,05              771.836,99  

Theobroma 0,589            7.101.073,61                 493.512,01              3.077.678,18              638.957,54  

Nova União 0,587            6.165.968,99                 687.232,57              2.595.856,09              472.872,61  

Fonte: Tesouro Nacional 

Nota: Elaborado pelo autor 
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ANEXO E 

 

Presença ou Ausência de Atributos para o Modelo de Análise Binária do Resultado Primário e 

do Endividamento Público no Ano 2000. 

Municípios IDHM DÍVIDA DÉFICIT IDHM MÉDIO IDHM BAIXO 

Porto Velho 0,613 1 1 0 0 

Vilhena 0,620 1 0 0 0 

Cacoal 0,567 1 0 0 0 

Ji-Paraná 0,564 1 0 0 0 

Pimenta Bueno 0,573 1 0 0 0 

Ariquemes 0,556 1 0 0 0 

Rolim de Moura 0,559 1 0 0 0 

Cerejeiras  0,542 1 0 1 0 

Jaru 0,514 0 0 1 0 

Colorado do Oeste 0,545 1 0 1 0 

Ouro Preto do Oeste 0,533 1 0 1 0 

Espigão D'Oeste 0,501 0 0 1 0 

Santa Luzia D'Oeste 0,482 0 1 1 0 

Pimenteiras do Oeste 0,524 1 0 1 0 

Seringueiras 0,439 1 0 0 1 

Governador Jorge Teixeira 0,380 0 0 0 1 

Machadinho D'Oeste 0,449 1 0 0 1 

Campo Novo de Rondônia 0,432 0 0 0 1 

Alto Alegre dos Parecis 0,402 0 0 0 1 

Theobroma 0,402 1 0 0 1 

Nova União 0,405 0 0 0 1 

Fonte: Tesouro Nacional 

Nota: Elaborado pelo Autor com base nos dados colhidos junto ao sítio eletrônico do Tesouro Nacional e do 

Banco Central do Brasil. 
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ANEXO F 

 

Presença ou Ausência de Atributos para o Modelo de Análise Binária do Resultado Primário e 

do Endividamento Público no Ano 2010. 

Municípios IDHM DÍVIDA DÉFICIT IDHM MÉDIO IDHM BAIXO 

Porto Velho 0,736 1 1 0 0 

Vilhena 0,731 1 0 0 0 

Cacoal 0,718 1 0 0 0 

Ji-Paraná 0,714 1 0 0 0 

Pimenta Bueno 0,710 1 1 0 0 

Ariquemes 0,702 1 0 0 0 

Rolim de Moura 0,700 1 0 0 0 

Cerejeiras  0,692 0 0 1 0 

Jaru 0,689 1 0 1 0 

Colorado do Oeste 0,685 1 1 1 0 

Ouro Preto do Oeste 0,682 1 0 1 0 

Espigão D'Oeste 0,672 1 0 1 0 

Santa Luzia D'Oeste 0,670 0 1 1 0 

Pimenteiras do Oeste 0,665 0 0 1 0 

Seringueiras 0,598 1 0 0 1 

Governador Jorge Teixeira 0,596 1 1 0 1 

Machadinho D'Oeste 0,596 0 0 0 1 

Campo Novo de Rondônia 0,593 1 0 0 1 

Alto Alegre dos Parecis 0,592 1 0 0 1 

Theobroma 0,589 0 1 0 1 

Nova União 0,587 1 1 0 1 

Fonte: Tesouro Nacional 

Nota: Elaborado pelo Autor com base nos dados colhidos junto ao sítio eletrônico do Tesouro Nacional e do 

Banco Central do Brasil. 

 


