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Apresentação

Olá, caro(a) acadêmico(a),

Seja muito bem-vindo(a) à disciplina Economia do Setor Público e Contabilidade 
Social. Esta disciplina proporcionará a você conhecimentos sobre duas áreas que 
estão diretamente interligadas, que são o setor público e a contabilidade social. 
Você, como futuro economista, precisa compreender o papel do Estado da 
economia para poder avaliar as decisões tomadas e não tomadas pelo governo.

É isso mesmo, quando estudamos o setor público, não analisamos somente o 
que o governo fez, precisamos entender também o que ele deixou de fazer. E uma 
das formas de fazer esta avaliação é compreender a estrutura do setor público, a 
estrutura de gasto e arrecadação, assim como a avaliação dos resultados. 

Com base no exposto, e para atingirmos o objetivo, nosso livro foi dividido 
em quatro unidades. Na primeira unidade, entenderemos o papel do Estado da 
economia, e quais são as funções desempenhadas. Veremos também a relação do 
setor público com as políticas públicas. Para finalizar essa unidade, discutiremos a 
teoria da tributação.

Na segunda unidade, estudaremos o outro lado: os gastos do governo, e as 
formas de financiamento, inclusive para implementação das políticas públicas de 
forma a gerar bem-estar social. Assim, iremos entender a dimensão e importância 
dos gastos públicos, assim como o sistema e a política de tributação brasileira. 

Na Unidade 3, discutiremos o sistema de contas nacionais, com ênfase na 
estrutura das contas nacionais, e na leitura e interpretação da chamada Matriz 
Insumo-Produto. Neste capítulo, ainda, construiremos os indicadores financeiros 
básicos.

E, para finalizar nosso livro, o tema abordado da quarta unidade será indicadores. 
Assim, compreenderemos os mecanismos de interpretação dos resultados do 
setor público, que são feitos com base nos indicadores, tanto sociais quanto 
econômicos. Esta unidade mostrará a você a importância da avaliação das ações 
do governo e, consequentemente, a necessidade ou não de aprimoramento das 
políticas públicas implementadas. 



Ao final do livro e da disciplina, você terá compreendido a estrutura e 
funcionamento do setor público, estando apto a avaliar as decisões do governo e 
interpretar os resultados da economia. Além de, claro, tomar as melhores decisões 
econômicas e sociais. 

Bons estudos!



Unidade 1

Participação do Estado na 
economia

Nesta seção introduziremos o conceito de Estado, assim como sua 
importância para a economia e para a população. Iremos compreender a 
estrutura do Estado e suas funções, com foco ao Estado brasileiro.

Nesta seção estudaremos e distinguiremos alguns conceitos que 
fazem parte do estudo sobre o Estado e que são fundamentais para 
a tomada de decisão dos governantes, que são bens públicos, ação 
coletiva, recursos comuns e monopólio natural. 

Nesta seção definiremos políticas públicas, compreenderemos a 
importância das políticas públicas para a sociedade e o papel do Estado 
na elaboração e implementação das políticas públicas para gerar bem 
estar-social. Além disso, conheceremos os mecanismos de participação 
dos cidadãos nas ações do Estado no que se refere às políticas públicas, 
o chamado controle social.

Seção 1 | Estado e economia

Seção 2 | Estado: visão econômica

Seção 3 | Setor público e as políticas públicas

Objetivos de aprendizagem: 

Nesta unidade você, será levado a compreender o papel do Estado na 
atividade econômica. Entenderá também o sistema tributário enquanto 
instrumento de gestão dos recursos públicos.

Andréia Moreira da Fonseca Boechat
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Nesta seção abordaremos os princípios da tributação. Discutiremos 
o sistema de tributação, incidência, tributação e eficiência, com foco na 
economia brasileira. 

Seção 4 | Teoria da tributação
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Introdução à unidade

Seja bem-vindo(a) à primeira unidade do livro Economia do setor público e 
contabilidade social.

 Eu sou a professora Andréia Moreira da Fonseca Boechat, bacharel, mestre e 
doutora em economia, e irei discutir com você o tema Participação do Estado na 
Economia. 

Este não é um tema novo, afinal, a função, importância e ações do Estado na 
economia são discutidas diariamente, tanto pela imprensa quanto com amigos 
e familiares. Sabemos também que na economia temos linhas que são a favor da 
participação do Estado na economia, que defendem um Estado regulador, como 
Keynes e os keynesianos, e outras mais clássicas, que acreditam na intervenção 
mínima do Estado, como Adam Smith e David Ricardo. 

E você concorda mais com qual das linhas de pensamento? Antes de responder a 
esta pergunta, precisamos compreender a participação do Estado na economia. Para 
isto, esta primeira unidade está dividida em quatro seções.

Na primeira seção conheceremos o Estado em si, definindo Estado, apresentando 
sua importância e estrutura. Na segunda seção, veremos a visão econômica sobre 
Estado, diferenciando alguns conceitos que estão presentes no estudo sobre Estado, 
que são bens públicos, ação coletiva, recursos comuns e monopólio natural. Alguns 
desses conceitos você já aprendeu em outras disciplinas, mas aqui o foco é a relação 
deles com o Estado.

Na terceira seção definiremos políticas públicas, sua importância para geração de 
bem-estar social e o papel do Estado na elaboração e implementação das políticas 
públicas. E para finalizar a seção, apresentarei a você o chamado controle social, que 
é a forma como a sociedade pode e deve participar das políticas públicas. E na quarta 
e última seção, veremos um tema polêmico e muito discutido, que é a forma como o 
Estado arrecada, ou seja, a tributação. Nesta seção estudaremos a teoria da tributação 
em si, o sistema tributário, incidência, tributação e eficiência. 

Vamos lá “entrar” nesse universo tão fascinante e complexo que é o Estado? Porém, 
ao estudar esta unidade foque em fatos e conceitos, tentando ser o mais imparcial 
possível, ok?
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Seção 1

Estado e economia

Introdução à seção

Para darmos início a esta primeira seção, vamos entender a origem do Estado. 
Segundo Matias-Pereira (2012), existem duas respostas clássicas ao tema, que são as 
teorias naturalistas ou também chamadas de origem natural do Estado, nas quais 
Aristóteles, Cícero e São Tomás de Aquino defendem que o homem, enquanto 
ser social, necessita viver em sociedade, e por isso o Estado aparece como uma 
necessidade humana fundamental. 

Já a segunda explicação está vinculada às teorias voluntaristas, contraturalistas 
ou da origem voluntária do Estado, em que se defende que o Estado é um produto 
de um acordo de vontade entre os indivíduos, ou seja, o Estado se forma porque os 
indivíduos desejam. 

Agora que conhece da origem do Estado, e para “entrarmos” no universo 
fascinante do Estado, precisamos compreender o seu conceito.

A maioria das pessoas acredita e se refere a Estado e governo como sendo a 
mesma instituição. Porém, isto é um equívoco, pois são duas instituições diferentes, 
e consequentemente, com funções diversas. Por outro lado, não podemos fazer 
uma separação total, ou seja, não podemos nos referir a governo sem falar em 
Estado, e vice-versa.

Você sabe a diferença entre governo e Estado?

Para começarmos a discutir a diferença, vamos apresentar um exemplo bem 
atual: o Estado é o Estado Brasileiro; já governo, em 2016 o governo é Michel Temer. 
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Percebemos que governo tem um tempo de duração, ou seja, é alterado a cada 
período, no caso brasileiro, a cada quatro anos, já Estado não.

A palavra Estado vem do grego polis e significa política, ou seja, a ciência de 
governar a cidade. Então, podemos definir Estado como uma instituição política, 
social e juridicamente organizada, que ocupa um território e é regido pela 
Constituição; em outras palavras, é uma divisão política, administrativa e territorial de 
certos países, como Brasil.

Nesse sentido, Matias-Pereira (2012) afirma que o Estado pode ser aceito como 
um lócus onde o cidadão exerce a cidadania, e que qualquer esforço de reforma 
deve ter como objetivo melhorar a qualidade da prestação do serviço público. 

Portanto, a existência do Estado justifica-se pela existência de três elementos 
essenciais, que são:

a) População/povo – são as pessoas que têm vínculos políticos e jurídicos com o 
Estado, ou seja, são os indivíduos que habitam um determinado território.

b) Território – é um espaço físico regido por uma ordem jurídica autorizada. No 
caso brasileiro, o território é subdivido em 26 unidades federativas mais o Distrito 
Federal.

c) Governo/poder político – é o poder supremo do Estado.

Fonte: <http://goo.gl/stRLc8>. Acesso em: 4 jul. 2016.

Figura 1.1 | Estado brasileiro
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Então, como podemos perceber, o governo faz parte do Estado, e, segundo 
Matias-Pereira (2012), o Estado representa mais do que o governo, considerando 
que em seu sistema permite estruturar inclusive diversas relações na sociedade. Mas, 
afinal, o que é governo?

De acordo com o Dicionário Aurélio (2012), governo é a forma política de um 
Estado. Assim, governo pode ser definido como um conjunto de instituições e 
pessoas que exercem o poder de governar. 

Então, o governo do Estado tem como função principal tomar decisões 
influenciando toda a população, dispondo de recursos legais, ou seja, leis, para 
que suas ordens sejam obedecidas, podendo inclusive, caso necessário, utilizar a 
força. Podemos acrescentar que governo é um mecanismo de controle e direção 
das instituições que fazem parte do Estado. Resumindo, são decisões de natureza 
política.

A partir daí surge outra pergunta: então governo e política são similares? Não, 
política aloca os recursos na sociedade e governo trata dos resultados dessa alocação 
de recursos. Por este motivo, temos dentro do Brasil três esferas governamentais com 
funções específicas, a municipal, estadual e federal. A esfera municipal é composta 
pelos municípios, a estadual pelos estados e a federal pelo país como um todo.

Analogicamente, Karl Deutsch (1979) compara o processo de governar à navegação, 
em que existe o timoneiro1 do navio, que deve saber sua função no barco para manter o 
controle. Em segundo, deve saber onde se encontra a nave que está sob seu controle, 
em qual direção se move e qual tipo de embarcação é. Em terceiro lugar, precisa 
conhecer onde estão localizados os bancos de areia, escolhos, baixios e correntes de 
navegação. E por último e talvez o mais importante, precisa ter consciência do seu 
destino e de seus tripulantes para escolher a rota certa.

1Segundo o dicionário Aurélio (2012), timoneiro é aquele que governa o timão das embarcações.

“Poder significa toda a oportunidade de impor sua própria 
vontade, no interior de uma relação social, até mesmo 
contra resistências, pouco importando em que repouse tal 
oportunidade” (WEBER, 1977 apud MATIAS-PEREIRA, 2012). 
Analisando a citação, podemos afirmar que hoje poder tem 
o mesmo significado apresentado por Weber (1977 apud 
MATIAS-PEREIRA, 2012)? 
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Para saber mais sobre a diferença entre Estado e governo, leia o texto 
Instituições, bom Estado, e reforma da gestão pública, do economista 
Luiz Carlos Bresser-Pereira. O artigo está disponível em: <www.
bresserpereira.org.br/papers/2004/64.insts-bomestado_reforma95-98.
pdf>. Acesso em: 3 jul. 2016.

Com base em tudo o que estudamos até agora nesta primeira unidade, você 
sabe dizer por que existe o governo? Para responder a esta pergunta, vamos ver a 
explicação de Giambiagi e Além (2008), que afirmam que a existência do governo é 
necessária para guiar, corrigir e complementar o sistema de mercado que, sozinho, 
não é capaz de desempenhar todas as funções econômicas.

Os mesmos autores afirmam que a operação do sistema de mercado necessita 
da uma série de contratos que dependem da proteção e da estrutura legal, que 
é imposta pelo governo. E que a existência de bens públicos e externalidades dá 
origem a falhas no sistema de mercado, levando a necessidade de soluções via setor 
público. E a última explicação para existência do governo é que o livre funcionamento 
do sistema de mercado não garante o nível de emprego, a estabilidade de preços e 
o crescimento econômico.

Para conhecer sobre as concepções de Estado e suas respectivas teorias, 
analise a Figura 1.2.

Percebemos que o governante, aquele que governa o país, estado ou município, 
precisa conhecer seu território, sua população e consequentemente seus problemas, 
para poder definir o que é necessário fazer para aumentar o bem-estar social.
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Figura 1.2 | Concepções de Estado

Fonte: Bayer (1999).

1.1 Papel do Estado/governo

Como já discutimos, a existência do governo é necessária para desempenhar todas 
as funções econômicas. As funções estão relacionadas: em nível macroeconômico, 
à distribuição de renda, estabilidade de preços, nível de emprego; e em nível 
microeconômico, podem ser citadas a proteção dos contratos, produção e 
distribuição de alguns bens e serviços que não são vantajosos economicamente 
para uma empresa privada produzir, entre outros. 

Para solucionar os problemas econômicos, o governo possui três funções 
básicas: alocativa, distributiva e estabilizadora. Vamos entender como funciona cada 
uma delas? 

a) Função alocativa – está associada à provisão de determinados bens e serviços 
não ofertados, de forma adequada, pelo sistema de mercado; pois, segundo 
Giambiagi e Além (2008), o fato de os benefícios gerados pelos bens públicos 
estarem disponíveis para todos os consumidores faz com que não haja pagamento 
voluntário por estes bens. Assim, é necessário que o governo intervenha para que 
estes bens sejam ofertados. 

Costa e Souza (2008) acrescentam que através da função alocativa o governo 
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faz a provisão de determinados bens e serviços que o mercado não oferece 
adequadamente devido ao sistema de preços, os chamados bens públicos2. Esta 
função visa corrigir as falhas de mercado e os efeitos negativos da externalidade.

As falhas de mercado acontecem quando a alocação de bens e serviços não é 
eficiente e o governo tem como função fazer com que a oferta seja eficiente. E, para 
isto, são utilizados diversos mecanismos de correção. 

Já externalidade é quando a atividade de um agente econômico atinge os demais 
de forma positiva ou negativa. Quando o efeito é negativo, como a poluição de uma 
fábrica, o governo deve intervir para minimizar, ou até mesmo eliminar, o efeito 
negativo.

Na função alocativa o governo deve determinar o tipo e a quantidade de bens 
públicos que serão ofertados, e calcular o nível de contribuição de cada consumidor 
(GIAMBIAGI; ALÉM, 2008). A contribuição no caso é via tributação, já que como os 
agentes são racionais e os bens são distribuídos, ninguém irá declarar quanto estaria 
disposto a pagar pelo bem público.

2Bens públicos serão discutidos na Seção 2 desta unidade.

Leia o artigo intitulado de Estado, mercado e desenvolvimento: 
uma síntese para o século XXI?, de Robert Boyer, e aprofunde 
seus conhecimentos sobre a relação entre Estado, mercado e o 
desenvolvimento. O texto está disponível em: <www.eco.unicamp.br/
docprod/downarq.php?id=486&tp=a>. Acesso em: 4 jul. 2016.

“De forma indireta a eleição mostra não apenas quais bens 
públicos são considerados prioritários, como o quanto os 
indivíduos estarão dispostos a contribuir sob a forma de impostos 
para o financiamento da oferta de bens públicos” (GIAMBIAGI; 
ALÉM, 2008, p. 32). Você concorda com esta afirmação? 
Justifique sua resposta com base em um exemplo real. 
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b) Função distributiva – está relacionada à distribuição de renda, ou seja, o 
governo procura deixar a sociedade menos desigual em termos de renda e riqueza, 
já que o mercado sozinho não consegue distribuir a renda de forma considerada 
justa. Para isto, utiliza alguns instrumentos, como as transferências, os impostos e os 
subsídios. Vamos entender cada um deles?

Por meio das transferências, o governo promove uma redistribuição direta da 
renda, tributando as pessoas com renda mais alta e subsidiando as com renda mais 
baixa (por exemplo, através das alíquotas progressivas) e utiliza os recursos captados 
para ofertar serviços públicos, como saúde, segurança, educação de qualidade etc. 
(GIAMBIAGI; ALÉM, 2008). 

Outra forma de distribuir renda é através dos impostos e subsídios. Os impostos 
podem ser captados para financiar/subsidiar programas voltados para as camadas 
mais pobres da sociedade, como o Programa Bolsa Família. Outra forma é aumentar 
os impostos dos bens considerados de luxo ou supérfluos, e reduzir a tributação 
dos bens que compõem, por exemplo, a cesta básica, os quais a maior parte da 
população de baixa renda consome.

Para saber mais sobre a distribuição de renda no Brasil, leia o texto para 
discussão do IPEA intitulado Distribuição de renda no Brasil de 1976 a 
2004 com ênfase no período entre 2001 e 2004, do autor Sergei Suarez 
Dillon Soares. Apesar de ser um texto relativamente antigo, ele explica 
a evolução da desigualdade nas últimas décadas, e a redução dessa 
desigualdade nos últimos três anos. O artigo está disponível em: <http://
repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1670>. Acesso em: 4 jul. 2016.

c) Função estabilizadora – como o próprio nome diz, a função estabilizadora está 
relacionada à estabilização da economia. De acordo com Giambiagi e Além (2008), 
esta função tem como objetivo manter um alto nível de emprego, estabilidade 
de preços e obter uma taxa adequada de crescimento econômico. E consiste no 
controle, por parte do governo, no nível de demanda, minimizando os impactos 
sociais e econômicos, assim como a inflação.
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Fonte: <http://goo.gl/mlpIyy>. Acesso em: 4 jul. 2016.

Figura 1.3 | Estabilidade econômica

A estabilização pode ser feita através das políticas econômicas. As duas principais 
são a monetária e a fiscal. A primeira, monetária, refere-se às ações do governo 
para controlar as variáveis monetárias da economia, como moeda e taxa de juros. 
Já a política fiscal refere-se às atividades de arrecadação e gastos do governo, ou 
seja, a forma como o governo tributa a população e como esses impostos serão 
redistribuídos para sociedade.

“O Estado deverá exercer uma influência orientadora sobre 
a propensão a consumir, em parte através de seu sistema 
de tributação, em parte por meio da fixação da taxa de juros 
e, em parte, talvez, recorrendo a outras medidas” (KEYNES, 
1983, p. 253-254).

Discutimos o papel do governo, agora iremos entender os diversos papéis do 
Estado, que são os seguintes, apresentados por Giambiagi e Além (2008):

a) Papel regulador – o Estado estabelece e exige o cumprimento de normas de 
comportamento mediante leis antitruste e de agências reguladoras que assegurem 
uma conduta competitiva e a regulação dos monopólios naturais. Além disso, cabe 
ao Estado controlar as flutuações econômicas, influenciar a distribuição de renda e 
direcionar o crescimento econômico. Para isto, utiliza, principalmente, as políticas 
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monetária e fiscal. 

b) Papel financiador – neste caso, o Estado financia o processo de crescimento 
econômico. Para isto, utiliza as políticas de crédito agrícola e apoio às exportações, 
financia o setor de habitação e infraestrutura, etc. Para desemprenhar o papel 
financiador, o Estado brasileiro criou ao longo da sua história o Banco do Brasil, 
a Caixa Econômica Federal, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), entre outros. 

c) Agente produtor – é o chamado Estado empresário, no qual o Estado produz 
bens através das empresas estatais, principalmente em áreas como mineração, 
infraestrutura, indústria de transformação e serviços de utilidade pública. A partir da 
década de 1990, iniciaram-se no Brasil as privatizações, quando muitas empresas 
públicas foram vendidas, entre elas a atual Vale.

Para entender como o papel do Estado brasileiro alterou com 
longo dos anos, leia o texto As modificações no papel do Estado na 
economia brasileira, disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/
papers/1988/88.Mudan%C3%A7aDoPapeldoEstadoNaEconomiaBrasilei
ra.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2016.

A partir das funções discutidas, podemos resumir que o Estado/governo é 
responsável pelo bem-estar e pela segurança da sociedade, e para isso utiliza as 
políticas econômicas e públicas. 

1.2 Estrutura do Estado brasileiro

Conforme artigo 1º da Constituição Federal de 1988, o Brasil é formado pela união 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituindo um Estado democrático, 
de direito, fundamentado na soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, 
nos valores do trabalho e da livre iniciativa privada e no pluralismo político (MATIAS-
PEREIRA, 2012).

Devemos observar também que a União, os Estados, os Municípios e o 
Distrito Federal são entidades estatais de direito público, com poderes políticos e 
administrativos, e por este motivo, podem desenvolver atividades econômicas, 
educacionais e previdenciárias (MATIAS-PEREIRA, 2012).

Além disso, segundo Peppe et al. (1997), a Constituição de 1988 trouxe avanços em 
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relação ao grau de autonomia de cada esfera governamental. No entanto, manteve 
uma característica histórica do Brasil: uma gama muito grande de competências 
para a esfera Federal, ou seja, a União ainda ficou com muitas competências em 
detrimento das esferas Estadual e Municipal. Podemos dizer, assim, que o Brasil tem 
como característica ser um país centralizador. 

Posso afirmar que o governo é o elemento que fixa os objetivos do Estado, e é 
formado por três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Esses poderes existem 
em duas esferas: federal e estadual; e na esfera municipal, há os poderes Executivo 
e Legislativo, o que se altera é o nível de tomada de decisão e os agentes que fazem 
parte. Mas como é feita a distribuição desses poderes? Quem é responsável pelo 
quê? O Quadro 1.1 mostra a divisão dos poderes e as autoridades responsáveis.

Como podemos ver, na esfera federal, o poder Executivo é representado pelo 
presidente da república, o Legislativo é de responsabilidade do Congresso Nacional, 
ou seja, dos deputados federais, e o Judiciário é pela Justiça Federal.

Já na esfera estadual, o governo representa o poder Executivo, os deputados 
estaduais, por meio da Assembleia Legislativa, o poder Legislativo, o Tribunal de 
Justiça e o Poder Judiciário. Nos municípios, não temos poder Judiciário, somente 
poderes Executivo e Legislativo.

A administração pública, que é a gestão de bens, serviços e interesses públicos, 
está presente nas três esferas do governo e tem como objetivo principal, sob 
autoridade dele, assegurar o bem-estar, em outras palavras, coloca em prática as 
políticas públicas do governo.

A administração pública pode ser direta ou indireta. Quando é direta, dizemos que 
é centralizada, e neste caso engloba o conjunto de órgãos autônomos, integrados 
a uma estrutura central em cada um dos poderes em cada esfera governamental. A 
principal característica é a falta de personalidade jurídica e inexistência de patrimônio.

Já a administração descentralizada ou indireta, é o conjunto de entidades 
vinculadas a um órgão da administração direta que prestam serviços públicos e 
proporcionam os meios para a execução dos objetivos do Estado, tendo como 
características principais a personalidade jurídica e o patrimônio próprio. São 

Fonte: elaborado pela autora.

Quadro 1.1 | Divisão e função das esferas governamentais

Executivo Legislativo Judiciário

Federal Presidência Congresso Nacional
Justiça Federal comum e 

especializada

Estadual Governo Assembleia Legislativa Tribunal de Justiça

Municipal Prefeitura Câmara de vereadores -
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exemplos da administração indireta as fundações, empresas públicas, autarquias e 
sociedade de economia mista. Vamos entender cada uma delas?

As fundações são instituídas pelo poder público, compostas por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado (dependendo da lei que a cria) e tem como objetivo 
realizar atividades de educação, saúde, assistência social, entre outras.

As empresas públicas são pessoas jurídicas de direto privado que foram criadas 
para realizar atividades públicas no modelo da iniciativa privada. Já as autarquias 
são pessoas jurídicas que prestam atividade da administração pública, mas com 
comando próprio, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal.

Já as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, 
podendo ser compostas por recursos do setor público ou privado, que foram criadas 
com o objetivo de realizar atividades econômicas de interesse coletivo. Podemos 
citar como empresas mistas o Banco do Brasil e a Petrobras.

É importante observar que a Administração Pública direta e indireta de qualquer 
poder obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. Resumindo, a função da administração pública é atender, 
sem discriminação, às pessoas que habitam um país ou qualquer uma de suas 
subdivisões (MATIAS-PEREIRA, 2012).

Uma discussão presente no estudo do Estado é o tamanho do setor público. 
Para conhecer e discutir essa polêmica, leia o texto do IPEA intitulado 
O tamanho do setor público no contexto do federalismo: um modelo 
aplicado aos municípios brasileiros, de Roberta da Silva Vieira. O artigo está 
disponível no link: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_
content&view=article&id=4947>. Acesso em: 4 jul. 2016.

1. Não é raro encontramos pessoas utilizando os termos 
Estado, governo, setor público e administração pública como 
sinônimos, apesar de serem – conforme discutimos em aula 
– instituições diferentes com diferentes papéis na economia. 
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Com base nas diferenças das quatro instituições citadas, 
marque a alternativa correta:

I – Brasil é um exemplo de Estado.

II – O governo faz parte do Estado.

III – Setor Público está presente nas três esferas do governo: 
federal, estadual e municipal.

IV – A administração pública pode ser direta ou indireta.

a) Somente as afirmações I e II estão corretas.

b) Somente as afirmações I e IV estão corretas.

c) As afirmações I, II e III estão corretas.

d) As afirmações II, III e IV estão corretas.

e) Todas as afirmações estão corretas.

2. De forma geral, o governo desempenha três funções: 
alocativa (relacionada à oferta de bens e serviços essenciais 
à população), distributiva (referente à distribuição de renda 
justa) e estabilizadora (refere-se à estabilização de preços). 
Porém, independentemente da função que o governo 
desempenha, o objetivo principal será sempre um só. 
Marque a alternetiva correta que mostre o principal objetivo 
do governo. 

a) Qualificação da mão de obra.

b) Crescimento econômico.

c) Geração de bem-estar social.

d) Desenvolvimento econômico.

e) Distribuição de renda.
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Seção 2

Estado: visão econômica

Introdução à seção

Agora que já conceituamos Estado, e que você já conhece sua importância e 
estrutura, iremos relembrar alguns conceitos econômicos e relacioná-los ao Estado. 
Para iniciar nossa discussão, vou fazer uma pergunta: Você saberia responder 
quando, de fato, começou a se falar no papel do Estado/Governo/Setor Público 
dentro economia moderna?

Fonte: <http://goo.gl/YiKrJG>. Acesso em: 6 jul. 2016.

Figura 1.4 | Ponto de interrogação
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Com a grande crise econômica de 1929, começou-se a discutir qual é o papel do 
setor público, por meio do governo na economia. Podemos dizer que o estudo do 
setor público dentro da economia teve início em 1936 com John Maynard Keynes, 
o pai da macroeconomia moderna, e foi se desenvolvendo e se aprimorando ao 
longo dos anos. 

Após Keynes, em 1954, Paul Samuelson desenvolveu o conceito de bem-estar 
público, que procura determinar simultaneamente a distribuição de renda e a 
eficiência alocativa. Então, a economia do bem-estar público se preocupa com o 
bem-estar da sociedade como um todo, e este bem-estar é de responsabilidade, 
direta ou indiretamente, do setor público.

Em 1971, o conceito de ação coletiva foi criado por Mancur Olson, no qual 
a economia passou a se preocupar com a oferta de bens públicos através da 
colaboração de, no mínimo, duas pessoas, e o impacto que este consumo gera aos 
demais são as chamadas externalidades, ou seja, a partir da data citada, a economia 
passou a estudar o impacto, tanto negativo quanto positivo, do consumo de um 
bem na vida dos demais. 

Por exemplo, imagine um rio passando ao lado de uma fábrica têxtil e na região 
há uma comunidade de pescadores que depende do rio. A fábrica joga os dejetos 
nesse rio, poluindo e matando os peixes, afetando, assim, a vida dos pescadores, 
que não terão mais como sobreviver da pesca nesta localidade. Neste caso, o 
governo, através de suas políticas públicas, precisa interferir. Claro que temos o caso 
ao contrário também, em que várias pessoas se beneficiam com uma determinada 
ação individual.

Fonte: <http://goo.gl/BbI8T0>. Acesso em: 6 jul. 2016.

Figura 1.5 | Representação do Estado Brasileiro

2.1 O Estado na economia brasileira

E como o Estado atuou 
na economia brasileira? Para 
responder a esta pergunta, 
e com base em Giambiagi e 
Além (2008), pretendemos 
dividir por períodos. Vamos lá?
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a) Antes de 1930

Antes de 1930 não houve planejamento na intervenção do Estado, sendo, 
portanto, intervenção mínima, principalmente até o século XVIII, quando o Brasil 
era colônia de Portugal. O controle maior do Estado – no caso, de Portugal sobre a 
colônia brasileira – se deu com a descoberta do ouro no século XVIII, e com a vinda 
da família real em 1808. 

Com a vinda da família real, as principais ações estatais foram a fundação do 
primeiro Banco do Brasil e a introdução de alguns instrumentos regulatórios como 
fixação de tarifas e a isenção e incentivos fiscais (GIAMBIAGI; ALÉM, 2008).

Nesse período, ainda, como a principal atividade econômica era a agricultura, os 
objetivos do governo eram a expansão da atividade agrícola, a preservação de boas 
relações com o capital estrangeiro e a estabilidade econômica. E o governo atuava 
nos setores de infraestrutura, como atividades portuárias, navegação e saneamento.

b) Década de 1930

A grande depressão (crise de 1929) faz com que se tenha uma grande e importante 
mudança no papel do Estado brasileiro na economia. Neste período, a prioridade 
passou a ser a industrialização. 

Assim, durante a década de 1930, a ação do Estado foi direcionada à expansão dos 
instrumentos regulatórios, tais como controle de preços básicos (água, eletricidade, 
gasolina etc.), na determinação de tetos para as taxas de juros, criação de autarquias 
e na proteção à indústria local (GIAMBIAGI; ALÉM, 2008).

c) Décadas de 1940 e 1950

As décadas de 1940 e 1950 foram marcadas pela formação do setor produtivo 
estatal, para que não faltassem insumos industriais para a formação do parque 
industrial brasileiro. Foram criadas a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a 
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) em 1942, a Fábrica Nacional de Motores (FNM) 
e a Companhia Nacional de Álcalis em 1943.

Em 1952, em função da fragilidade do mercado de capitais privados e a intenção 
do Estado em fornecer financiamentos de longo prazo e baixo custo necessários 
ao desenvolvimento industrial, surgiu o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico (BNDE), que é o atual BNDES. 

Outro marco desse período foi o Plano de Metas do então presidente Juscelino 
Kubitschek, que tinha como objetivo fazer com que o Brasil crescesse 50 anos em 5. 
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d) Décadas de 1960 e 1970

Nas décadas de 1960 e 1970, o setor público ampliou sua participação direta no 
setor produtivo, criando a Eletrobras, a Telebras, e subsidiárias da Petrobras. Além 
disso, o setor de serviços telefônicos foi estatizado.

Nesse período, não podemos esquecer o Golpe Militar e o auge da intervenção 
pública com a criação do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND).

Para relembrar o golpe militar, leia o livro: 
BOECHAT, A. M. F. Economia brasileira contemporânea. Londrina: 
Editora e Distribuidora Educacional, 2016. 
O livro está disponível em nossa biblioteca digital.

E hoje, qual é o papel do Estado na economia brasileira?

2.2 Conceitos econômicos e o Estado

Após discutirmos o surgimento do setor público, vamos explorar alguns conceitos 
importantes sobre variáveis pertencentes ao setor público. 

a) Bens públicos

O primeiro conceito é o de bens públicos. Você já ouviu falar em bens públicos 
e, com certeza, saberia citar diversos exemplos. Mas você sabe por que alguns bens 
são ofertados pelo setor público? E quais as características desses bens?

O bem público, como é de seu conhecimento, é um bem ou serviço ofertado pelo 
governo, seja federal, estadual ou municipal. Esses bens têm como características 
serem não rivais e não excludentes, ou seja, o consumo de um indivíduo, seja 
pessoa física ou jurídica, não reduz a quantidade disponível para os demais, não 
sendo possível excluir os indivíduos que desejam consumir, independentemente de 
terem pagado ou não.
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Em outras palavras, a oferta de um bem público para uma pessoa faz com que 
seja possível ofertá-lo para as demais sem um custo adicional, como por exemplo, 
a defesa nacional.

Os bens públicos são públicos porque o mercado induz aos indivíduos a não 
revelarem suas preferências, ou melhor, é vantajoso para as pessoas não revelarem 
quanto estariam dispostas a pagar pelo consumo desse bem, pois isso é em função 
da quantidade ofertada e não do preço pago. As pessoas, mesmo não pagando, 
consomem o bem ou serviço público.

Vamos pensar num exemplo, como a segurança pública em um bairro qualquer. 
Independentemente de quem paga, a existência da polícia nesse bairro inibirá 
assaltos, e todos os moradores serão beneficiados de mesmo modo, ou seja, a 
segurança é igual para todos, não tendo, assim, incentivo para um morador pagar 
e outro não pela segurança. Neste caso, segurança pública é um exemplo de bem 
público.

Para ficar claro vamos comparar, através das características, um bem ou serviço 
público com um bem ou serviço privado. Para isso, analisaremos o Quadro 1.2.

Por que alguns bens são públicos? Por que as pessoas não 
pagam, diretamente, pelo consumo desse bem?

Fonte: elaborado pela autora.

Quadro 1.2 | Comparação entre bem público e bem privado

Característica Bem público Bem privado

É rival Não Sim

É excludente Não Sim

Exemplo Segurança pública Vestuário

Conforme podemos ver no Quadro 1.2, se um determinado bem é não rival e 
não excludente, ele é um bem público. Caso contrário, é um bem privado.

Para ilustrar essa situação, vamos pensar em dois bens: segurança pública e 
vestuário. Primeiro, sabemos que a mesma roupa não pode ser consumida por 
duas pessoas diferentes. Neste caso, o seu consumo é rival. Em segundo lugar, o 
consumo da roupa é excludente, pois se a pessoa não pagar por ela, a loja não a 
deixará levá-la. Já a segurança pública, não é possível uma pessoa ter e a outra não 
ter, e também o consumo individual não exclui o consumo do outro.
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b) Recurso comum 

O recurso comum ocorre quando é impossível atribuir preços ou exercer 
direitos de propriedade sobre um determinado bem. Este tipo de bem é rival e não 
excludente. Mas qual seria um exemplo de um bem rival e não excludente? Há vários 
exemplos, como ar, pesca no mar etc.

Para ficar mais claro, pense em dois vizinhos: um deles cultiva maçãs e o outro 
é produtor de mel. O produtor de maçãs gera uma externalidade positiva sobre o 
produtor de mel, pois durante a florada, uma quantidade de néctar é disponibilizada 
gratuitamente ao apicultor. Nesse caso, o néctar é um bem rival, pois quanto maior 
a quantidade disponibilizada a uma abelha, menor será para as demais e é um bem 
não excludente, pois o produtor de maçãs não tem como evitar que o néctar vá para 
as abelhas do seu vizinho e nem tem como cobrar por isso. 

Assim, se um bem é rival mas não é excludente, podemos classificá-lo como um 
bem de recurso comum.

c) Monopólios naturais

Os monopólios naturais também são de responsabilidade do setor público. 
Existem alguns setores da economia em que as empresas privadas não podem 
ofertar bens de forma eficiente, como no caso da água, energia elétrica, saneamento 
básico, entre outros. A pergunta é por que os bens dos setores citados são de 
responsabilidade do governo e você paga por eles?

A resposta é simples. Estes são bens não rivais e excludentes, e o governo, como 
não consegue ofertá-los de forma eficiente, concede o direito a uma empresa 
privada ofertar e somente uma empresa se estabelece com responsável, pois não é 
economicamente viável ter concorrência nesses setores.

Para entender mais sobre os monopólios naturais aplicados ao saneamento 
básico no Brasil, leia o artigo A economia do saneamento básico, de Turolla 
e Ohira. O texto está disponível em: <www.pucsp.br/eitt/downloads/III_
CicloPUCSP_TurollaeOhira.pdf>. Acesso em: 6 jul. 2016.

Tudo isso que discutimos até agora, bens públicos, recursos comuns, bens 
privados e monopólio natural, podem ser simplificados no Quadro 1.3.
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Resumindo, se um determinado bem for rival e excludente, ele é um bem privado 
e será ofertado por empresas privadas, como TV a cabo. Caso o bem seja rival, mas 
não excludente, será um recurso comum, sendo um bem a que todos têm acesso, 
mas se um indivíduo tiver, a quantidade disponível diminui para a outra pessoa, como 
a pescaria no mar.

Porém, se o bem é não rival e excludente, é um monopólio natural que significa 
que é de responsabilidade do governo, mas muitas vezes quem oferta são empresas 
privadas em razão dos custos, como o saneamento básico. Já se um bem é não rival 
e não excludente, é um bem público e é ofertado pelo governo, como no caso da 
segurança pública. Todos os indivíduos terão acesso.

Fonte: elaborado pela autora.

Quadro 1.3 | Quadro comparativo dos bens rivais e excludentes e não rivais e não 
excludentes

Característica É excludente Não é excludente

É rival
Bem privado
(TV a cabo)

Recurso comum
(mar)

Não é rival
Monopólio natural

(saneamento básico)
Bem público

(segurança pública)

1. Com a crise de 1929, o mundo começou a discutir o papel 
do setor público na economia. Porém, o estudo de fato do 
setor público teve início com o grande economista Keynes em 
1936. Após os estudos de Keynes, diversos autores inseriam 
novos conceitos que fazem parte do setor público. Em relação 
a estes conceitos, marque a alternativa correta.

a) Samuelson inseriu o conceito de externalidade.

b) O conceito de ação coletiva foi introduzido por Olson para 
verificar o impacto da ação de um em relação ao outro, as 
chamadas externalidades.

c) Bem público é outra variável inserida por Olson.

d) A economia do setor público se preocupa com as 
externalidades positivas.

e) A oferta de bens privados é de responsabilidade do setor 
público, assim como sua regulamentação.
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2. Além de bens ou serviços públicos, outros bens que 
pertencem ao setor público são bens de propriedade comum 
e os monopólios naturais. Com base na nossa aula e no livro 
da disciplina, relacione o exemplo de bem com seu respectivo 
conceito:

I – Propriedade comum (rio).

II – Monopólio natural (estradas).

III – Bens públicos (Sistema Único de Saúde).

IV – Bem privado (Universidade federal). 

a) Somente as afirmações I e II estão corretas.

b) Somente as afirmações I e IV estão corretas.

c) As afirmações I, II e III estão corretas.

d) As afirmações II, III e IV estão corretas.

e) Todas as afirmações estão corretas.
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Seção 3

Setor público e as políticas públicas

Introdução à seção

Com já foi discutido, o governo desempenha diversas funções que sofreram 
sofreram inúmeras alterações ao longo do tempo. Nos séculos XVIII e XIX, o principal 
objetivo era a segurança pública e a defesa nacional, em razão das inúmeras guerras 
que aconteciam na época. Com o passar do tempo, a democracia foi se expandindo 
e as responsabilidades do Estado foram se alterando. 

Hoje, a função do governo é promover o bem-estar da sociedade. Para isto, é 
necessário desenvolver diversas ações nas áreas de saúde, educação, estabilidade 
de preços, crescimento econômico, entre outras, através das chamadas políticas 
públicas.

“A política é a arte de unir os homens entre si para estabelecer 
vida social comum, cultivá-la e conservá-la” (ALTHUSIUS, 
1603 apud DIAS; MATOS, 2012).

3.1 Definição de políticas públicas

Definir políticas públicas não é uma tarefa fácil, não existe uma única definição. 
Mead (1995) define como um campo de estudo da política que analisa o governo 
dentro das questões públicas. Já tanto para Lynn (1980) quanto para Peters (1986), 
políticas públicas são um conjunto de ações do governo que produzirão efeitos 
desejados sobre a vida dos cidadãos. Dye (1984) resume que políticas públicas é a 
definição do que o governo escolhe fazer ou não fazer.
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Outros autores definem políticas públicas como um conjunto de ações e 
decisões do governo voltadas para a solução de problemas sociais, ou seja, são as 
metas, planos e ações que o governo, nas três esferas – federal, estadual e municipal 
– tem para atingir o bem-estar da sociedade.

Apesar de não existir uma única definição para políticas públicas, segundo Dias e 
Matos (2012) alguns elementos são comuns, como:

• É feita em nome do “público”;

• É geralmente feita ou iniciada pelo governo;

• É interpretada e implementada por atores públicos e privados;

• É o que o governo pretende fazer;

• É o que o governo escolhe não fazer.

A partir de todas essas definições e dos elementos apresentados, podemos definir 
políticas públicas como uma forma de ação do governo voltada para a população 
para atingir seu objetivo, de modo a aumentar o bem-estar social.

Lembrando que as ações que serão adotadas são definidas pelo que os 
governantes entendem como prioridade, e não a sociedade, ou seja, o bem-estar 
social é definido sempre pelo governo, já que é impossível a população se expressar 
de forma totalitária.

Depois da da nossa afirmação afirmação, você, com certeza, está se perguntando: 
e qual é o meu papel nesta situação?

Cada um de nós tem um papel na formulação de políticas públicas, mas nossa 
influência é indireta. Fazemos nossas solicitações para nossos representantes 
– deputados, senadores e vereadores –, que mobilizam o poder executivo 
representado pelos prefeitos, governadores e presidente da república, eleitos por 
nós para formularem políticas públicas que atendam à demanda.

Então, percebemos que as políticas são, de certa forma, resultados da democracia, 
já que os cidadãos escolhem seu representante através do voto, expressando suas 
preferências. Em outras palavras, escolhem uma política em relação a outra. 

Com isso, as políticas acabam sendo resultados da concorrência, visto que os 
grupos de interesse formam alianças e concorrem pelas políticas. Após a eleição, 
o processo de tomada de decisão é de responsabilidade de pequenos grupos de 
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indivíduos. Mas como este processo ocorre? A Figura 1.6 demonstra a sequência de 
atividades que resultam nas políticas públicas.

Como pode ser visto na Figura 1.6, na primeira coluna, à esquerda, estão os 
eventos que a formulação da política passa e na segunda coluna estão os resultados 
da política.

Assim, o primeiro passo é definir a agenda e a agenda governamental que cria 
oportunidade para a formulação da política de acordo com o objetivo do governo. 
Em seguida são formuladas as políticas alternativas. Após a definição das políticas 
alternativas, o governo escolhe qual política será implementada, e a coloca em 
prática por meio de leis. Após a implementação, é necessário avaliar os impactos 
gerados e se for o caso, modificar a política.

Percebemos que formular uma política pública não é tarefa fácil e rápida. Após 
termos abordado a sequência de atividades que são feitas para se chegar às políticas 
públicas, apresentamos a você um modelo simples do processo de criação das 
políticas públicas, na Figura 1.7.

Fonte: Below (2008).

Figura 1.6 | Sequência de atividades que resultam as políticas públicas
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Fonte: Below (2008).

Figura 1.7 | Modelo do processo de políticas públicas

O modelo simples de formulação de políticas públicas é um círculo vicioso, no 
qual é formulada a política que será adotada dado o problema que o governo visa 
solucionar. A política é implementada e avaliada. E assim, uma nova política pública 
é elaborada, e passa por todas estas etapas novamente.

Após toda a discussão sobre definição de política pública, podemos chegar a 
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segundo Below (2008):
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Para aprofundar seus conhecimentos sobre políticas públicas, leia o 
artigo intitulado O papel das políticas públicas no desenvolvimento local 
e na transformação da realidade, de Elenaldo Celso Teixeira. O artigo está 
disponível em: <www.escoladebicicleta.com.br/politicaspublicas.pdf>. 
Acesso em: 6 jul. 2016.

3.2 Evolução histórica das políticas públicas

Assim como o setor público intervindo de forma mais direta na economia, as 
políticas públicas de fato tiveram início em 1930, após o término do modelo agrário-
exportador, pois entre 1500 e 1930 a economia era voltada para a produção e 
exportação das monoculturas, como o café, e a mão de obra foi escrava até 1888. 

Após a abolição da escravatura, as políticas tinham como característica a 
intervenção do Estado com o objetivo de assegurar as condições de trabalho dos 
imigrantes, mas sempre voltado ao regime de produção exportador. Surgiu, assim, 
a primeira política pública que tinha como objetivo garantir a nacionalidade aos 
imigrantes.

Com a crise de 1929, o Brasil sentiu a necessidade de se industrializar, com isto, 
as políticas públicas se alteraram e assumiram uma postura nacionalista populista. 
Esse processo de industrialização exigiu a consolidação de grupos para sustentar 
a demanda por bens manufaturados, o que foi conseguido através do sistema de 
proteção social e trabalhista da década de 1940.

A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) de 1940 colocou os trabalhadores 
sob tutela do Estado e instituiu o direito a estabilidade no emprego, férias, salário, 
indenização por demissões, salários mínimos, definição da jornada de trabalho 
semanal, direito à saúde e à previdência. Podemos perceber a magnitude dessa 
política pública não apenas para época, mas para os dias atuais, já que ainda seguimos 
diversos pontos da primeira CLT.

Nas décadas de 1960 e 1970, o populismo entra em decadência, dentre outros 
fatores, por não ter conseguido sustentar um modelo de crescimento baseado na 
produção de bens de consumo duráveis, com isto, a economia estagnou, diversas 
crises sociais aconteceram e a renda se concentrou ainda mais. Neste momento, foi 
instaurado o regime militar.

E quais foram as políticas públicas utilizadas durante os governos militares? A ideia 
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principal era a chamada "teoria do bolo", que na visão dos militares, primeiro o Brasil 
deveria crescer para depois repartir, ou seja, primeiro haveria uma concentração 
de renda e depois o governo distribuiria riqueza. Você deve se lembrar de que o 
governo possui três funções e uma delas é a distributiva. A situação do "bolo" citada 
se enquadraria, no segundo momento, nesta função.

Os militares argumentavam que a concentração de renda inicial geraria uma 
demanda efetiva para a produção de bens de consumo duráveis, com isso, a 
economia se aqueceria e geraria externalidade nos demais setores, aumentando o 
nível de emprego e renda. Mas o que de fato aconteceu foi o aumento da pobreza e 
da concentração de renda, ou seja, o "bolo" nunca chegou a ser repartido.

Chegamos à década de 1980 em total crise. Os economistas batizaram a 
década de 1980 como a "década perdida", pois tínhamos altas taxas de inflação, 
desigualdade de renda que aumentava a cada dia, dívidas externas cada vez maiores, 
déficit público, desemprego, estrutura produtiva pouco competitiva, entre outros 
fatores. Era necessário retomar o crescimento econômico e reduzir a pobreza. Neste 
momento e no início da década de 1990, as políticas públicas voltadas ao social 
ficaram de lado e as políticas foram de ajuste estrutural inspiradas no neoliberalismo, 
em outras palavras, era necessário acabar com a inflação para que o Brasil voltasse 
a crescer.

As principais medidas utilizadas nas políticas de ajuste estrutural foram: 
desregulamentação, privatização, corte de gastos sociais, reformas fiscal e monetária. 
Todas essas medidas aconteceram em um momento político de suma importância 
para o país: o processo de redemocratização e promulgação da nova Constituição 
Federal de 1988.

Em 1994, com o lançamento do Plano Real, a economia se estabiliza e o país volta 
a crescer. Porém, até final da década de 1990, as políticas públicas eram voltadas 
para o lado econômico. Somente no final da década as políticas públicas voltadas ao 
social passaram a fazer parte, diretamente, dos programas dos governos, de modo a 
compensar, de certa forma, os efeitos negativos das políticas econômicas.

3.3 Principais tipos de política pública

Até aqui, definimos políticas públicas de um modo geral, mas não podemos 
esquecer que política pública é a ação do governo para solucionar problemas da 
sociedade, de modo que gere, ou pelo menos aumente, o bem-estar social. E quais 
são os tipos?

Segundo Dias e Matos (2012), as políticas públicas podem ser de quatro tipos. 
Vamos entender cada um desses tipos?
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3.4 Participação e controle social

Discutimos que os governantes são os tomadores de decisão em termos de 
políticas públicas, e que a população participa dessa tomada de decisão durante as 
eleições, quando escolhe o candidato e a proposta política. Porém, o cidadão pode 
participar da implementação da política pública. 

As formas mais comuns de participação social, segundo Dias e Matos (2012), são:

a) Política social: saúde, educação, habitação, previdência social.

b) Política econômica: fiscal, monetária, cambial.

c) Política administrativa: democracia, descentralização, participação social. 

d) Política especifica ou setorial: meio ambiente, cultura, agrária, direitos humanos. 

Porém, dos tipos apresentados, temos dois grandes tipos principais de políticas 
públicas, que são a econômica e a social.

As políticas econômicas são voltadas para a sociedade como um todo, não 
fazendo propriamente divisões de classes. Como exemplos de políticas econômicas 
temos: a fiscal, que está relacionada a receitas e gastos do governo, ou seja, quanto 
o governo arrecada, através dos tributos, e onde esses tributos serão gastos. Temos 
também a política monetária, que é voltada para a definição da taxa de juros e a 
quantidade de moeda em circulação, e, por último, mas também muito conhecida 
e discutida, a política cambial.

Já a política social é direcionada a um público específico com o objetivo de 
reduzir problemas explícitos naquela camada da população. Então, em geral, a 
política pública social é feita para diminuir as desigualdades sociais e econômicas 
das classes mais baixas, oferecendo condições mínimas de sobrevivência. 

Quando nos referimos a políticas sociais, logo nos vêm à cabeça os programas 
sociais do governo, como o Bolsa Família, voltados para determinadas classes da 
população. As políticas sociais são as ações do governo para proteger a sociedade 
dos possíveis malefícios causados pelo desenvolvimento socioeconômico.

Para analisar as políticas públicas sociais, é necessário considerar a função delas e 
qual seu objetivo, já que tais políticas compensam, de certa forma, um determinado 
problema causado pelo sistema econômico. Seguindo esta linha, muitos autores 
afirmam que a política social é um instrumento que liga o Estado às classes mais 
baixas da população.
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a) Conselhos – organizações institucionais setoriais ou temáticas, de caráter 
consultivo e/ou deliberativo e fiscalizador, com a finalidade de produzir e acompanhar 
políticas públicas no âmbito do governo.

b) Conferências – espaços democráticos para o encontro de diferentes setores 
da sociedade, interessados em avaliar, discutir, criticar e propor políticas públicas.

c) Mesas de negociação e diálogo – instâncias de discussão e construção de 
propostas para temas específicos, que reúnem os setores diretamente interessados 
na questão que motivou a sua constituição.

d) Ouvidorias – espaços para a ação individual de críticas, sugestões, reclamações, 
denúncias e outros, para melhoria do serviço público.

e) Consultas e audiências públicas – instrumentos do diálogo para a busca 
de soluções para demandas sociais ao longo da discussão sobre obras e políticas 
públicas.

Já em termos de mecanismos de participação que possibilitam um aumento 
da democratização da gestão das políticas públicas, e que estão presentes nas três 
esferas do governo (federal, estadual e municipal), Dias e Matos (2012) citam:

a) Orçamento participativo – possibilita a abertura da participação da sociedade 
civil nas decisões de investimento dos governos.

Para saber mais sobre o orçamento participativo, leia o livro: 
PIRES, Valdemir. Orçamento participativo. São Paulo: Manole, 2001. 
O livro está disponível em nossa biblioteca digital.

b) Conselhos municipais de gestão de políticas públicas – são órgãos coletivos 
com a participação do poder público e da sociedade civil, e que participam na 
elaboração, execução e fiscalização das políticas municipais. 

c) Descentralização – é o mecanismo que implica a transferência efetiva de 
poder decisório para os agentes locais da administração municipal.

d) Conselhos de políticas – têm caráter compartilhado na formulação, gestão, 
controle e avaliação das políticas públicas.
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Você conhece algum mecanismo de participação social? 
Reflita sobre ele e sua importância. Caso não conheça, pense 
sobre sua importância.

1. Definir políticas públicas não é uma tarefa fácil, já que temos 
inúmeras definições e não podemos dizer que uma está mais 
correta do que a outra. Dadas as afirmações a seguir, marque 
a alternativa correta quanto às definições corretas de políticas 
públicas.

I – Campo de estudo da política que analisa o governo dentro 
das questões públicas.

II – Conjunto de ações do governo que produzem efeitos 
desejados sobre a vida da população.

III – Definição do que o governo deve ou não fazer.

IV – Forma de ação do governo voltada para a população para 
atingir um determinado objetivo.

a) Somente as afirmações I e II estão corretas.

b) Somente as afirmações I e IV estão corretas.

c) As afirmações I, II e III estão corretas.

d) As afirmações II, III e IV estão corretas.

e) Todas as afirmações estão corretas.

2. No Brasil as políticas públicas tiveram início, de fato, em 
1930, após o término do modelo agroexportador, com o início 
do processo de substituição de importações e depois foram 
se alterando ao longo do tempo, ou seja, em cada período 
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tínhamos políticas públicas voltadas para atingir determinados 
objetivos. Em relação ao objetivo das políticas públicas e seus 
respectivos períodos, marque a alternativa correta:

I – Em 1930, o objetivo das políticas públicas era, 
principalmente, garantir a nacionalidade dos imigrantes.

II – Durante o período militar, o objetivo das políticas públicas 
era fazer com que o Brasil crescesse.

III – Na década de 1980, o objetivo das políticas públicas era 
combater a inflação.

IV – Atualmente, o objetivo das políticas públicas é voltado, 
principalmente, para o lado social.

a) Somente as afirmações I e II estão corretas.

b) Somente as afirmações I e IV estão corretas.

c) As afirmações I, II e III estão corretas.

d) As afirmações II, III e IV estão corretas.

e) Todas as afirmações estão corretas.
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Seção 4

Teoria da tributação

Introdução à seção

Finanças públicas são a atividade financeira do Estado, orientada para a obtenção 
e o emprego dos meios materiais e de serviços para a realização das necessidades 
do coletivo que são satisfeitas pelo serviço público. Então, é de responsabilidade do 
Estado viabilizar o funcionamento dos serviços públicos essenciais.

Porém, para atingir o objetivo de satisfazer as demandas sociais e assim gerar 
bem-estar social, o Estado necessita de recursos financeiros. Estes recursos são 
obtidos por meio de diversas fontes. Assim, o custeio das necessidades públicas 
realiza-se por meio da transferência de parcela dos recursos dos indivíduos e das 
empresas para o governo (MATIAS-PEREIRA, 2012), no qual podemos chamar de 
política fiscal.

A política fiscal orienta-se em duas direções, segundo Matias-Pereira (2012):

a) Política tributária – se materializa na captação de recursos, para o atendimento 
das funções da administração pública nas três esferas governamentais.

 Fonte: <http://goo.gl/BT7xUF>. Acesso em: 6 jul. 2016.

Figura 1.8 | Tributos brasileiros
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A captação de recursos é feita via tributos, que, segundo Matias-Pereira (2012), são: 
impostos (critério material da hipótese de incidência uma atividade não vinculada a 
uma prestação estatal. Exemplo: ICMS); taxas (tributos vinculados a uma atividade 
estatal. Exemplo: coleta de lixo); contribuição de melhorias (vinculadas a uma 
atividade estatal decorrente de obra pública); empréstimos compulsórios (tributo 
inserido pela Constituição de 1988 que pode ser instituído de forma transitória, 
em casos de despesas extraordinárias); outras contribuições (podem ou não ser 
vinculadas a uma atividade estatal. Exemplo: categorias profissionais).

As contribuições sociais, que são a prestação pecuniária compulsória devida 
à administração pública, e a seguridade social, também fazem parte do sistema 
tributário brasileiro.

Podemos ver no Quadro 1.4, resumidamente, um exemplo das principais receitas 
do governo citadas anteriormente.

Fonte: elaborado pela autora.

Quadro 1.4 | Exemplos de tributos

Receitas do governo Exemplo

Imposto Imposto sobre Serviço

Taxas Taxa de iluminação pública

Contribuições de melhorias Pavimentação de rua que valoriza imóveis

Contribuições sociais INSS

Seguridade social Auxílio-maternidade

Conforme podemos visualizar no Quadro 1.4, cada tributo se refere a um tipo de 
receita do governo, e consequentemente é voltado para situações específicas.

b) Política orçamentária – refere-se aos gastos, ou seja, à forma de aplicação dos 
recursos.

4.1 Conceitos doutrinários de receitas públicas

Para aprofundarmos nossos conhecimentos sobre receitas públicas, é importante 
compreender os conceitos doutrinários de receitas públicas, que são divididos em 
quatro grupos: regularidade, origem, previsão orçamentária e efetividade (MATIAS-
PEREIRA, 2012).

- Regularidade:

Receitas ordinárias – receitas que ingressam com regularidade no tesouro, 
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sendo assim uma fonte permanente de recursos financeiros destinados às atividades 
financeiras do Estado. Exemplo: impostos.

Receitas extraordinárias – receitas que ingressam em caráter excepcional e 
esporádico. Exemplo: empréstimos compulsórios.

- Origem:

Receita ordinária – receita recebida quando o Estado está nas mesmas condições 
do privado. Ou seja, é a receita pública efetiva de origem das rendas produzidas 
pelos ativos do Poder Público, como, por exemplo, pela cessão remunerada de bens 
e valores.

Receita derivada – receita recebida quando o Estado prevalece sobre o particular. 
Ou seja, é a receita pública efetiva obtida pelo Estado em razão da sua soberania. São 
as receitas originárias dos tributos.

- Previsão Orçamentária:

Receita orçamentária – receita prevista ou não no orçamento, e que não é 
devolutiva.

Receita extraordinária – receita não prevista no orçamento, temporária e 
devolutiva. 

- Efetividade:

Receita efetiva – receitas públicas que alteram a situação líquida patrimonial, pois 
não geram obrigações em contrapartida.

Receita não efetiva – receitas públicas que não alteram a situação líquida 
patrimonial, pois geram obrigações em contrapartida.

Para conhecer mais sobre os procedimentos das receitas públicas, acesse 
o texto Receitas Públicas: manual de procedimentos, disponível em:  
<www3.tesouro.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Manual_
Procedimentos_RecPublicas.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2016.
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4.2 Bases e princípios para a teoria da tributação

Quando nos referimos a tributação precisamos ter em mente dois princípios 
fundamentais, que são a neutralidade e a equidade. Vamos conhecer cada uma 
delas?

a) Neutralidade – o princípio da neutralidade refere-se à não interferência sobre 
as decisões de alocação de recursos tomadas com base no mecanismo de mercado, 
ou seja, a forma de captação de recursos não altera o preço.

Para compreender melhor esse princípio e sua relação com a eficiência, 
precisamos entender o conceito de eficiência de Pareto, no qual a alocação 
de recursos é eficiente quando é impossível melhorar o bem-estar de um sem 
prejudicar do outro. E quando isso ocorre? Quando a Taxa Marginal de Substituição 
do Consumo for igual à taxa marginal de substituição da produção.

Vamos analisar o Gráfico 1.1.

Analisando o Gráfico 1.1, podemos visualizar três situações do que seria um 
tributo neutro:

• Ponto E – é o ponto que mostra as preferências individuais por bens e 
serviços para diferentes níveis de bem estar. Sendo, portanto, um ponto de solução 
eficiente para cobrança de tributos.

Fonte: Rezende (2011).

Gráfico 1.1 | Neutralidade e eficiência
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• Ponto E’ – quando temos um imposto per capita;

• Ponto E” – quando o imposto é sobre o produto.

b) Equidade – o princípio da equidade está relacionado ao que seria o imposto 
justo, tendo como preocupação dar o mesmo tratamento, em termos de 
contribuição, aos indivíduos considerados iguais (equidade horizontal) e diferenciar 
os desiguais (equidade vertical). 

O princípio da equidade tem dois critérios, que segundo Rezende (2011) são: 

• Critério do benefício → atribui a cada indivíduo um ônus equivalente aos 
benefícios que ele usufrui dos programas governamentais (preferências individuais). 
O critério do benefício tem algumas restrições, que são: 

1) Dificuldade de obter versões quantitativas de curvas de demanda individual 
para identificação dos benefícios;

2) Padrões subjetivos de avaliação dos benefícios;

3) Não há incentivo para que os indivíduos revelem as preferências.

Assim, a aplicação do critério do benefício é praticamente impossível no caso 
do financiamento de bens públicos, sendo útil para bens privados produzidos 
pelo governo. Neste caso, é aplicado na área de serviços públicos (transporte, 
comunicações, energia etc.).

• Critério da capacidade de contribuição → repartição do ônus tributário 
em função das respectivas capacidades individuais de contribuição (possibilidade 
de pagamento). Ou seja, os indivíduos devem colaborar para o financiamento dos 
gastos governamentais, de acordo com sua capacidade de pagamento.

Neste caso, indivíduos com mesmo nível de renda anual contribuem com a 
mesma quantidade (equidade horizontal), e indivíduos que têm renda diferente 
contribuem de formas diferentes (equidade vertical). Este critério é restrito porque é 
subjetivo definir o que seria “igual sacrifício” para todos os contribuintes.

Além desses princípios, temos o conceito de progressividade, quando as alíquotas 
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devem aumentar à medida que são maiores os níveis de renda dos contribuintes; e 
pelo conceito de simplicidade, o cálculo, a cobrança e a fiscalização relativa aos 
tributos devem ser simples para reduzir custos administrativos.

4.3 Incidência tributária: mercados competitivos

Para compreendermos como a incidência tributária afeta os agentes econômicos 
família (consumidor) e empresas, vamos analisar dois casos: o imposto específico 
sobre as vendas, e o imposto ad valorem.

- Caso 1: Imposto específico sobre as vendas

Um imposto específico, também chamado de unitário, é aquele que arrecada 
um montante fixo por unidade vendida; trata-se, portanto, de um imposto sobre 
consumo, como, por exemplo, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 
Para entender o impacto desse tipo de imposto sobre vendedores e consumidores, 
vamos analisar os Gráficos 1.2 e 1.3.

Fonte: Siqueira e Ramos (2005).

Gráfico 1.2 | Efeito de um imposto específico a ser pago pelo vendedor

Analisando o Gráfico 1.2, percebemos que, na ausência de imposto, o preço e 
a quantidade de equilíbrio é o ponto “E”. Quando o governo aprova um imposto 
específico que recai sobre os vendedores, o custo marginal fica mais alto, e a curva 
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de oferta se desloca para cima, formando um novo ponto de equilíbrio, que agora 
é o ponto “A”, com o preço mais alto e quantidade mais baixa. E assim, parte do 
imposto é repassado ao consumidor. 

E se o imposto fosse pago somente pelo consumidor, o que aconteceria com o 
ponto de equilíbrio? Podemos entender essa situação analisando o Gráfico 1.3.

Fonte: Siqueira e Ramos (2005).

Gráfico 1.3 | Efeito de um imposto específico a ser pago pelo consumidor

Analisando o Gráfico 1.3, podemos perceber que antes do imposto o preço e 
a quantidade de equilíbrio continua sendo o ponto “E”. A imposição do imposto 
específico faz com que o consumidor reduza o preço que ele estaria disposto a 
comprar o bem, deslocando a curva de demanda para baixo (esquerda), formando 
um novo ponto de equilíbrio, o ponto “B”. 

- Caso 2: Imposto ad valorem

Um imposto é chamado de ad valorem quando é definido um percentual do 
preço do produto ou da base de incidência, como por exemplo, a CPMF. Para 
entender o efeito desse tipo de imposto, vamos analisar o Gráfico 1.4.
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Fonte: Siqueira e Ramos (2005).

Gráfico 1.4 | Efeito de um imposto ad valorem a ser pago pelo comprador

Analisando o Gráfico 1.4, percebemos que o ponto “E” é o ponto de equilíbrio. 
Quando um imposto ad valorem é incidido, a curva de demanda desloca-se para 
baixo, formando um novo equilíbrio, o ponto “B”. 

1. Explique o é que o princípio da neutralidade.

2. Diferencie o critério do benefício do critério da capacidade 
de contribuição.

Nesta unidade, você aprendeu:

• A definição de Estado;

• A diferença e relação entre Estado e governo;

• A importância do Estado na economia;
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• As funções do Estado;

• A estrutura do Estado;

• A visão econômica sobre Estado;

• Bens públicos, recursos comuns e monopólio natural;

• Definição e importância das políticas públicas;

• Os tipos de políticas públicas;

• Os princípios da tributação;

• Neutralidade e equidade;

• Incidência tributária;

• Imposto específico e ad valorem.

Caro(a) acadêmico(a), finalizamos a primeira unidade do livro 
Economia do Setor Público e Contabilidade Social. Agora você 
compreendeu os princípios básicos que norteiam o estudo sobre 
o Estado e está apto a continuar o estudo sobre o tema.
Começamos definindo o conceito de Estado, aprendemos 
a importância do papel no Estado na economia, e como ele 
é necessário para gerar bem-estar social. Vimos também as 
políticas públicas e seus tipos, sendo os dois tipos principais as 
políticas econômicas e as sociais. E, por último, entendemos o 
princípio da tributação.
Agora, para finalizar o tema, e sabendo que vivemos um momento 
conturbado na história política e econômica no nosso país, 
vamos refletir sobre a função e o papel do Estado e o governo, 
em duas três esferas, para solucionar ou, pelo menos, amenizar 
os problemas econômicos e sociais.
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1. As funções do setor público se alteram ao longo do 
tempo, dependendo da situação econômica e social daquele 
momento, ou seja, o Estado não é estático. Porém, de modo 
geral, o papel ideal é... Marque a alternativa correta:

I – Assegurar a estabilidade da economia.

II – Distribuir renda de forma justa.

III – Ofertar os bens e serviços que a população deseja.

IV – Resolver problemas de externalidades negativas, mesmo 
que os agentes possam resolver sozinhos.

a) As assertivas I e II estão corretas.

b) As assertivas III e IV estão corretas.

c) As assertivas I e III estão corretas.

d) As assertivas I, II e III estão corretas.

e) As assertivas II, III e IV estão corretas.

2. Como é de seu conhecimento, o Estado possui três 
funções: alocativa, distributiva e estabilizadora. A função 
alocativa está relacionada à distribuição de bens e 
serviços públicos; a distributiva à distribuição de renda; e a 
estabilizadora diz respeito ao equilíbrio econômico. Então, 
quando o governo criou o Programa Bolsa Família, ele 
estava desempenhando qual função? Marque a alternativa 
correta:

a) Alocativa.

b) Distributiva.

c) Estabilizadora.

d) Social.

e) Monetária.

3. A disciplina Economia do Setor Público é complexa, e por 
isso é importante conhecermos alguns conceitos/variáveis 



Participação do Estado na economia

U1

51

4. Existem dois grandes grupos de políticas públicas, as 
econômicas e as sociais, sendo que cada uma é voltada 
para atingir determinados objetivos e atingem camadas da 
população. Em relação ao público-alvo, marque a alternativa 
correta que diferencie as políticas econômicas das sociais.

a) As políticas públicas econômicas são voltadas para uma 
camada específica da população.

b) As políticas públicas sociais são voltadas para uma camada 
específica da população.

c) As políticas públicas econômicas são voltadas apenas para 
pessoas de renda alta.

d) As políticas públicas sociais são voltadas apenas para 
pessoas de renda baixa.

e) Tanto as políticas econômicas quanto as sociais são 
voltadas para a população como um todo.

introdutórios. Em relação ao estudo da economia do setor 
público, leia as afirmativas abaixo e MARQUE verdadeiro (V) 
ou falso (F). 

(__) Estuda o governo e a forma como as políticas públicas 
afetam a economia.

(__) Estuda temas como tributação, gastos, entre outros. 

(__) Não utilizada modelos.

(__) Avalia os efeitos das políticas públicas implementadas.

(__) Teve início em 1929 com a crise econômica mundial.

5. A Teoria da Tributação é regida por dois princípios teóricos, 
que são a neutralidade e equidade. Em relação a esses 
princípios, marque a alternativa correta: 

I – O princípio da neutralidade está relacionado à forma de 
captação de recursos que não altera o preço do bem ou 
serviço.
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II – O princípio da equidade está relacionado ao “imposto 
justo”.

III – O princípio da equidade está relacionado à forma de 
captação de recursos que não altera o preço do bem ou 
serviço.

IV – O princípio da neutralidade está relacionado ao “imposto 
justo”.

a) Somente as assertivas I e II estão corretas.

b) Somente as assertivas III e IV estão corretas.

c) As assertivas I, II e III estão corretas.

d) Somente as assertivas I e IV estão corretas.

e) Todas as assertivas estão corretas.
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Unidade 2

Financiamento do setor público 
e suas relações com o conjunto 
da economia

Objetivos de aprendizagem:  

Nesta unidade, você vai conhecer os objetivos do governo na economia e 
todos os meandros que envolvem sua participação e a forma como ele gasta 
o dinheiro arrecadado por meio da tributação. O Estado deve usar o dinheiro 
arrecadado para custear as despesas do funcionamento da máquina e ainda 
financiar os bens públicos que a população demanda.

Faremos uma apresentação das características inerentes a um bem público e 
o papel do setor público – na verdade, do governo – em todas as ações que 
garantam o bem-estar da sociedade e o crescimento econômico.

Vamos apresentar o sistema de tributação do governo e a estrutura tributária 
do sistema brasileiro, mostrando sua evolução e as mudanças para os 
necessários ajustamentos às realidades de cada época, desde o Brasil Colônia 
até a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, que regula o Sistema Tributário 
Nacional, passando pelas propostas mais centralizadoras até as inovadoras, 
que criaram o sistema de transferência de impostos.

Para a compreensão do papel do governo arrecadando e gastando dinheiro 
dos contribuintes, é importante conhecer os principais impostos brasileiros 
e a relação dos gastos públicos com o desempenho da economia, pois o 
governo pode assumir vários papéis, de agente indutor do crescimento a 
financiador do setor privado, bancando investimentos em setores estratégicos, 
investindo diretamente em setores de infraestrutura e de utilidade pública ou 
demandando do setor privado.

Carlos Eduardo Boni
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Essa arrecadação e o dispêndio do dinheiro arrecadado devem ser feitos 
com rigorosa previsão, sóbrio planejamento e rígido controle – e a 
Constituição brasileira de 1988 estabeleceu instrumentos para a execução 
austera, fiscalização permanente e controle severo sobre o dinheiro público, 
conforme veremos nas leis que prescrevem os planejamentos, as diretrizes 
e a execução do orçamento, conforme também veremos aqui.

Aqui vamos apresentar as finalidades do governo e as características de 
um produto ou serviço para ser considerado um bem público, para depois 
tratarmos sobre o sistema de tributação do governo, a estrutura tributária 
do Brasil, sua evolução, e construção do sistema tributário brasileiro. 
Também veremos a concepção do Sistema Tributário Nacional, a definição 
de tributo e analisaremos a arrecadação dos principais impostos no Brasil e 
a participação de cada esfera de governo nessa arrecadação, para subsidiar 
acordos e constantes buscas de reformulação do sistema, de forma a 
preservar a arrecadação, facilitar a produção e promover o crescimento.

Aqui trabalharemos os reflexos planejados, esperados e obtidos da 
participação do Estado na economia. Trataremos a relação do Estado com 
a economia do Brasil desde sua independência, passando pelas primeiras 
intercessões através da imposição de ferramentas regulatórias, pela inserção 
do Estado no setor produtivo, depois como agente indutor do crescimento, 
como financiador de setores estratégicos e finalmente como regulador 
do sistema econômico. Ainda apresentaremos aqui os instrumentos que 
formatam o padrão orçamentário brasileiro, previsão, planejamento e 
controle do orçamento público, além da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
que surgiu com a proposta de fortalecer o planejamento e o controle 
sobre o orçamento e o dinheiro público.

Seção 1 | Financiamento do setor público

Seção 2 | Setor público e o desempenho da economia
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Introdução à unidade

É fundamental compreender os objetivos do governo na economia e todos os 
meandros que envolvem sua participação e as suas funções em busca do bem-estar 
da sociedade e da incessante busca pelo crescimento econômico. Algumas funções 
são essenciais ao governo, outras são motivadas por atuações muito mais ideológicas 
do que planejadas, e assim define-se seu campo de atuação e de igual maneira deve 
acontecer a ação dos governos. Quando a sociedade espera – e elege – um governo 
com posições mais liberais, naturalmente o campo de ação será mais abreviado e 
o papel central e mais importante será dar condições de os indivíduos, através da 
iniciativa privada, promoverem todos os bens e serviços de que a população precisa. 
Já se a posição do governo tiver inspirações mais socialistas, naturalmente caberá 
ao Estado e à máquina pública mais funções, como a produção e distribuição da 
maioria dos bens e serviços, a gestão de todas as atividades produtivas, a geração 
de empregos, o fornecimento da maior parte dos produtos necessários à vida dos 
cidadãos e outras tarefas de uma economia centralizada.

Para compreendermos as funções do governo é preciso saber se elas serão 
do tipo alocativas, distributivas ou estabilizadoras. A partir dessa compreensão, 
é possível ao governo definir quais ações serão necessárias para viabilizar sua 
performance na condução da economia e buscar formas de viabilizar essa 
atuação, ou seja, definir de onde virá o dinheiro que deve financiar o gasto público 
necessário nessas ações, que podem ser essenciais, de acordo com cada situação 
e com as condições da economia quando da sua implantação. A grande questão 
é entender se a origem do dinheiro para o financiamento da participação menor 
ou maior do Estado na economia se dará via cortes em áreas de atuação (como 
educação, saúde, segurança, programas sociais etc.), se através do amento do 
endividamento público – que tem um limite factível, ou se via aumento da carga 
tributária da população.

Usualmente esse financiamento acontece através de aumentos na tributação, 
que é a maneira mais simples de aumentar a receita necessária. O Brasil, por 
exemplo, possui uma das mais altas cargas tributárias do mundo e o retorno 
desses impostos à população é bastante tímido e considerado por muitos como 
insuficiente.

Como os gastos públicos configuram-se como uma métrica para avaliar a atuação 
do governo e suas preferências na condução da política de um país, então é premente 
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buscar maior eficiência no gasto público e acompanhar e eficiência desses gastos 
sobre o alcance das condições da população, sobre o desempenho da economia 
e sobre o crescimento econômico. De modo geral, quando há crescimento, temos 
produção e, quando temos produção, temos mais pessoas empregadas, que terão 
renda e, naturalmente, poderão consumir. Esse consumo gera mais produção, que 
gera mais empregos, que gera mais consumo... está então consolidado o ciclo de 
crescimento – especialmente se houve elevação da produtividade do setor privado, 
mesmo que subsidiada com dinheiro público, pois esse crescimento vai gerar 
maior arrecadação de impostos, que deverá ser destinada a ações de assistência à 
população e promoção de condições para mais crescimento.
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Seção 1

Financiamento do setor público

Introdução à seção

Como o Estado tem papel decisivo no desenvolvimento do país, antes de 
determinar se o gasto público contribui ou não para o crescimento econômico, é 
crucial avaliar os impactos dele sobre a economia, de forma a municiar o agente 
público com informações determinantes sobre os rumos que devem ser dados 
às ações das políticas públicas definidas pelo governo, pois essas determinações 
permitirão alcançar uma alocação competente de recursos públicos, que conseguem 
aprimorar a qualidade de vida da população ou aumentar o produto da economia.

Os gastos públicos podem ser alocados em despesas com saúde, educação, 
segurança, entre outros, e sua execução feita pela administração direta ou pela 
administração indireta, dependendo aqui de quem executa o gasto. Toda essa 
classificação, natureza, função, finalidade, destino e objetivos, bem como a 
destinação do dinheiro público, é norteada por legislação própria.

A preocupação com o tamanho da máquina pública se dá porque, quanto maior 
a atuação do Estado, maior será a necessidade de arrecadação de tributos, pois o 
Estado torna-se mais custoso.

Dessa forma, o Estado com características liberalistas, que incentiva a liberdade 
e o mercado livre e a autorregulado, exigirá muito menos do sistema tributário 
que um Estado com características intervencionistas, pois sua atuação será muito 
mais pesada e efetiva – e essa atuação precisa ser financiada. Como a atuação do 
governo tem como fim o bem comum, todos arcam com esse custo. Um Estado 
que pratica maior intervenção na economia objetivando o provimento de muitos 
bens e serviços vai gerar consideráveis gastos com a assistência social e até mesmo 
com a condução da política econômica, o que imporia um sistema tributário mais 
pesado e consistente.

Idealmente, o Estado deve buscar o caminho de desenvolvimento tranquilo e 
pacífico, oferecendo sempre condições de crescimento com equidade e eficiência, 
oferecendo os bens públicos imprescindíveis, buscando corrigir as falhas de 
mercado que se apresentem, sendo o promotor do crescimento econômico, que 
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aloque os recursos necessários em atividades importantes para o desenvolvimento 
da economia de mercado e que assuma o seu papel de agente econômico 
essencial, pois um mercado totalmente livre de intervenções pode levar a sociedade 
à desordem econômica em conjunturas de crise.

Compreender a relação entre os gastos públicos e o impacto desses investimentos 
no desenvolvimento do país é determinante para entender a dinâmica da economia 
de um país, avaliar os resultados planejados e alcançados pelas políticas públicas, 
bem como para subsidiar o direcionamento necessário ao gasto público, que 
sempre objetiva a melhor relação possível entre custo e benefício.

Sabemos da importância de financiar o setor público, com vistas a dar condições 
para a consecução das políticas públicas e para o bem-estar da população, através 
do gasto social para corrigir distorções no curto prazo e para sustentar ações que 
gerem resultados positivos no longo prazo.

Através dos gastos públicos temos a atuação dos governos em busca de 
crescimento, de equidade, de justiça social e de mais uma série de demandas que 
interessam à população de modo geral: prestação de serviços públicos básicos, 
investimentos que aquecem a economia, provimento de materiais essenciais a 
algumas atividades, garantia da segurança nacional, promoção da justiça de forma 
mais equânime e democrática e mais uma série de ações necessárias para a 
promoção do bem-estar coletivo da forma mais eficiente possível.

1.1 O sistema de tributação do governo

Os objetivos dos gastos públicos vão muito além da oferta dos serviços públicos 
básicos para a população. Eles permeiam especialmente a capacidade de esse gasto 
impactar o crescimento econômico. O gasto público é definido primeiramente pela 
política fiscal – que orienta como o dinheiro público será arrecadado e gasto para, 
a partir disso, determinar como será destinado para cobrir as necessidades básicas 
dos cidadãos.

Com o dinheiro arrecadado através da tributação, o Estado deve manter suas 
despesas de custeio e financiar os bens públicos que a população demanda. Antes 
de mais nada, é preciso entender que os bens, para serem públicos, devem ser “não 
rivais” e “não excludentes”, ou seja, que podem ser utilizados simultaneamente por 
todos os que queiram, sem que o uso de um atrapalhe o uso do outro (como uma 
fórmula matemática, por exemplo) e que não é possível impedir alguém de utilizá-lo 
(por exemplo, impedir alguém de usar as calçadas da cidade porque ele não pagou 
imposto).

Como os bens públicos têm essas características de não rivalidade e não 
excludência, eles devem ser financiados pelo dinheiro de todos, sem distinção sobre 
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quem utiliza e quanto utiliza desses bens públicos – e é através da tributação que 
o governo levanta recursos para custear-se e para prover os bens públicos, que 
fornece à população em troca do recebimento de impostos.

Tecnicamente, o formato foi prescrito por Adam Smith, que em 1776 publicava 
Uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações e estabelecia 
os princípios gerais que deveriam orientar um sistema tributário eficiente. Ele sugeria 
que cada um deveria pagar impostos – e contribuir para o bem comum – com a 
quantidade justa, considerando-se sua capacidade de pagamento, que as alíquotas 
que determinam quanto será a contribuição de cada um deveria acrescer à medida 
que aumentasse o nível de renda de cada contribuinte, que o valor a ser pago e as 
formas possíveis de pagamento deveriam ser claras e evidentes para o pagador, e, 
fundamentalmente, que implicasse o menor custo possível para o contribuinte, de 
forma que não inibisse o consumo, a produção e o investimento.

No entanto, a tributação gera distorções na economia, pois tributos sobre a 
renda ou sobre a venda de mercadorias alteram o comportamento dos agentes 
econômicos, incentivando as pessoas a modificar suas decisões.

A tributação, apesar de gerar distorções na economia e de ser formatada de forma 
a gerar o menor custo possível ao cidadão, deve existir em função da necessidade 
dos indivíduos de um convívio social e da gestão da coisa pública. Exatamente em 
função da necessária construção do bem comum e de um gestor que garanta a lei 
e a ordem, a propriedade privada e a preservação da vida é que as pessoas aceitam 
a restrição de sua capacidade econômica individual.

Desta forma, um sistema tributário será considerado eficiente sempre que 
conseguir arrecadar dinheiro suficiente para manter a estrutura do Estado e oferecer 
os bens e serviços minimamente necessários à maioria da população. A assistência 
dos serviços públicos deve recair sobre a maior parte possível da população, pois 
todos os bens e serviços oferecidos pelo governo não serão capazes de atingir a 
totalidade da população, então deve-se buscar atingir a “maior parte dela”, mesmo 
que todos paguem impostos – de acordo com sua capacidade de pagamento, mas 
todos pagam.

Sabemos das possíveis insatisfações acerca da contribuição de cada um no 
contexto de todo arrecadado, bem como sobre o recebimento de cada um acerca 
do todo distribuído, mas é importante entender que o sistema tributário ideal 
buscará atingir o melhor resultado possível, preponderando os elementos que são 
observáveis, como renda e consumo, por exemplo. Com relação à distribuição do 
dinheiro arrecadado dos impostos, o assunto é bem áspero, pois a impressão que 
temos é que pagamos muitos impostos e temos muito pouco de volta.
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1.2 O sistema tributário brasileiro

O Brasil, ainda colônia de Portugal, já tinha uma estrutura de tributação de sua 
produção – que era basicamente agrícola e altamente aberta ao exterior, pois a 
colônia tinha muito o que explorar, muitas riquezas que interessavam a todos os 
parceiros comerciais de Portugal, então o comércio exterior era a principal fonte de 
receitas do império. 

Proclamada a independência, era preciso agora escrever a história de um país 
realmente independente, dono das próprias pernas e responsável por suas escolhas. 
Nos primeiros meses do ano de 1889 já se discutia a elaboração da primeira 
Constituição da República do Brasil. E essa carta magna, que foi promulgada em 
fevereiro de 1891, trazia a concepção do primeiro sistema tributário brasileiro – que 
já foi concebido com o regime de separação de fontes tributárias. Conforme destaca 
Varsano (1996, p. 2):

A Constituição de 24 de fevereiro de 1891 adotou, sem maiores 
modificações, a composição do sistema tributário existente ao 
final do Império. Porém, tendo em vista a adoção do regime 
federativo, era necessário dotar os estados e municípios de 
receitas que lhes permitissem a autonomia financeira. Foi 
adotado o regime de separação de fontes tributárias, sendo 
discriminados os impostos de competência exclusiva da União 
e dos estados.

A proposta dessa estrutura de sistema tributário discriminava os impostos de 
competência exclusiva da União e dos Estados e delegava autonomia para tanto a União 
quanto os Estados criarem outras receitas tributárias, de acordo com suas necessidades 
para custeio das despesas e suas obrigações com os investimentos necessários.

Particularidades e características da época do Brasil colônia ainda perduraram por 
algum tempo e, durante os primeiros anos da República o imposto de importação 
se manteve como a principal fonte de receita da União nas esferas dos Estados, 
enquanto que nos municípios a maior fonte de arrecadação era o imposto sobre 
indústria e profissões.

Essa tributação municipal mostrou-se eficiente para a arrecadação pública 
e, com a Constituição de 1934 os impostos sobre importação cederam lugar e 
a predominância sobre a receita do governo passou a ser dos impostos sobre o 
consumo, pois a magnitude do comércio exterior restringiu-se devido à Primeira 
Guerra Mundial, o que forçou o governo a estabelecer suas receitas a partir da 
tributação de bases domésticas.
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Nessa ocasião, os Estados ganharam competência para decretar o imposto de 
vendas e consignações. Nos primeiros anos da década de 1940, os impostos sobre 
vendas e consignações já era responsável por 30% do total da receita dos Estados. 
Ao mesmo tempo os municípios também ganharam o direito de decretar alguns 
tributos, mas a principal fonte de receita deles ainda continuou sendo os impostos 
sobre indústrias e profissões, aliados agora ao imposto predial.

Eram tempos de muitas mudanças e novidades, que levavam à busca incessante 
de alternativas para melhorar a condição de vida dos brasileiros, então a conjuntura 
política conduziu a uma nova Constituição em 1946, com novas mudanças no 
sistema tributário brasileiro, começando a configurar-se como um sistema que 
buscava repartição de receitas e de execução dos gastos – e que acomodasse da 
forma mais eficiente possível uma multiplicidade de demandas que deveriam ser 
minimamente satisfeitas.

O sistema tributário desenhado em 1946 buscava aumentar a receita dos 
municípios – que o fez com a inclusão de novos impostos na sua área de competência 
–, assim, criou-se oficialmente o sistema de transferência de impostos, modificando 
então a discriminação de arrecadação entre todas as esferas de governo, buscando 
conciliar três ordens autônomas de tributação e orientar as competências tributárias 
de cada ente da federação.

Posteriormente, no início da década de 1960, a Emenda Constitucional nº 5 
definiu que 10% da arrecadação do imposto de consumo deveriam ser revertidos 
aos municípios e ainda aumentou a participação de 10% para 15% no montante 
arrecadado sobre o imposto de renda.

Em 1956, o Brasil dá o primeiro passo para tributar o valor agregado, mostrando 
a probabilidade de impor o pagamento sobre a criação de riqueza, submetendo o 
contribuinte ao pagamento apenas sobre o que efetivamente ganhou na consecução 
de um produto.

No início da segunda metade do século XX, até por volta de 1970, o Brasil viu 
aumentada a preponderância dos impostos internos no total de sua arrecadação 
tributária. Segundo Giambiagi e Além (2011, p. 247), o país inaugurava uma nova fase, 
de um “processo de desenvolvimento industrial sustentado”.

Para que isso chegasse a esse ponto, foi preciso aumentar a capacidade de 
arrecadação do Estado, para solucionar o déficit fiscal – que era um impeditivo 
para estimular o crescimento econômico – e para capacitar o Estado dos meios 
necessários para financiar todos os projetos de desenvolvimento do país. Em função 
disso, a reforma do sistema tributário era cogente, pois era imprescindível melhorar 
a qualidade dos efeitos resultantes da alocação dos tributos, para responder à altura 
as metas determinadas pela política econômica delineada em nível nacional.
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Em resposta a isso, uma reforma do sistema tributário nos anos 1960 buscou 
racionalizar o sistema tributário do Brasil, impôs alguma centralização da arrecadação 
e um arrefecimento dos poderes das unidades federativas. Reduziu o número de 
tributos, reformulou a abrangência deles, fundamentou os fatos geradores baseados 
em conceitos econômicos e ajustou a partilha federativa, procurando eliminar a 
sobreposição de impostos que danificava a produção e comercialização de bens.

Segundo Dornelles (1984), o principal aspecto modernizador foi a mudança 
da sistemática de arrecadação, que passou a tributar apenas o valor agregado e 
suprimiu a cobrança de impostos cumulativos. Essa metodologia passava, em 
1967, a ter um dos sistemas tributários mais modernos do mundo, estabelecendo 
a cobrança de impostos sobre apenas o valor agregado. Inclusive, essa reforma foi 
a responsável pela Emenda Constitucional nº 18, de 1965, que formatou o sistema 
tributário brasileiro, ainda sob a égide da Constituição de 1946.

A Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, instituiu as normas gerais 
de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios e, a partir 
dela, tem-se ajustado a sistema financeiro nacional. Conheça a Lei no 
site <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Compilado.htm> e 
verifique como foi sendo construído e ajustado o sistema.

1.3 Estrutura tributária

Na reforma tributária de 1967 foram instituídos dois impostos determinantes na 
estrutura tributária do país: o imposto sobre produtos industrializados (IPI) no âmbito 
federal e o imposto sobre circulação de mercadorias (ICM) no âmbito estadual – 
ambos impostos sobre o valor agregado. Posteriormente, o ICM passou a tributar 
também a prestação de serviços e passou a se denominar ICMS. Isso permitiu 
substituir os impostos que incidiam sobre vendas (em nível nível estadual) e sobre o 
consumo (a nível federal). Nessa reformulação do sistema tributário, os impostos no 
Brasil passaram a se enquadrar em quatro categorias:

i. Impostos sobre comércio exterior – tanto o imposto de importação quanto 
o imposto de exportação (que estava relegado aos Estados) – foram transferidos 
para a União, em consideração ao seu caráter de promotor da política de comércio 
exterior.
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ii. Impostos sobre o patrimônio e a renda – onde se encontram o Imposto 
Predial e Territorial Urbano (municipal), o Imposto sobre Transferência de Bens 
Imóveis (estadual), os impostos Territorial Rural e de Renda (federais).

iii. Impostos sobre a produção e a circulação – onde estão os novos impostos 
sobre o valor agregado (IPI, federal; e ICMS, estadual) e ainda o Imposto sobre 
Operações Financeiras (federal) e o Imposto Sobre Serviços (municipal).

iv. Impostos únicos – todos de competência federal e que tributam energia 
elétrica, combustíveis lubrificantes e minerais. Todos têm a sigla IU (de imposto 
único) seguido pelas letras iniciais do produto ou serviço tributado (IUEE, IUCL e 
IUM). Também figuram neste grupo a contribuição do empregador para o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço e as contribuições para a Previdência Social 
incidentes sobre a folha salarial das empresas – que são contribuições para construir 
um fundo patrimonial dos trabalhadores.

Os impostos únicos tiveram origem na década de 1940 e absorveram parte 
dos tributos que pertenciam aos municípios e Estados e, em função disso, após a 
regulamentação na reforma de 1965/1967 eles passaram a ser partilhados com esses 
entes da federação como uma forma de compensar as perdas do passado.

O processo de crescimento do país foi a grande preocupação dessa reforma, 
que centralizou os recursos na esfera federal, considerando que a coordenação 
do processo de crescimento deveria ser capitaneado pelo governo federal, mas 
também teve a preocupação de definir mecanismos adequados para suprir Estados 
e municípios de recursos suficientes para desempenhar suas funções sem prejudicar 
o processo de crescimento.

Com base em parâmetros e em considerações de desigualdades de capacidade 
tributária, foram criados os Fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios 
(FPM) na arrecadação do governo federal. Os valores dessas participações eram 
calculados de acordo com a arrecadação conjunta do Imposto de Renda e do 
Imposto sobre Produtos Industrializados, que eram destinados, primeiramente, 10% 
para cada esfera para compensar a perda de capacidade tributária dos Estados e 
municípios impostos pela reforma.

Apesar de pretensa preocupação em garantir aos Estados e municípios receitas 
suficientes para garantir suas funções e suas estratégias de crescimento, o governo 
federal continuou a centralizar a maior parte dos recursos arrecadados com a 
tributação, reduzindo percentualmente as transferências para Estados e municípios e 
concedendo incentivos e subsídios à atividade produtiva que acabavam dilapidando 
os cofres das esferas subnacionais.

Ainda, a malversação na arrecadação dos impostos que compunham o total a 
ser distribuído pelos fundos de participação (IPI e IR) também contribuíram para a 
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centralização de recursos e de poder na esfera federal, pois o imposto de renda, 
por exemplo, não tributava antecipadamente rendimentos dos profissionais liberais 
ou dos locadores de imóveis e também estabelecia uma defasagem muito grande 
entre o período-base do imposto e o momento de seu pagamento; ou o imposto 
sobre produtos industrializados, que era largamente utilizado como concessão de 
incentivos a alguns setores. Tudo isso reduzia o valor a ser repassado aos Estados e 
municípios e tolhia a capacidade de gestão sobre o dinheiro dessas transferências, 
principal fonte de recursos de alguns Estados.

1.4 Carga tributária

Na década de 1970, algumas ações foram determinantes na expansão das 
receitas. Reduziu-se as concessões de incentivos fiscais – que comprometiam 
amplamente a arrecadação – e foram criados o Programa de Integração Social (PIS) 
e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), que eram 
custeados com a contribuição mensal sobre o faturamento das empresas privadas 
e com a contribuição sobre a folha de salários das entidades de natureza pública. 

Esses recursos foram destinados estrategicamente ao financiamento de 
investimentos públicos que dependessem de longo período para geração de caixa. 
Esses investimentos não eram interessantes do ponto de vista empresarial, em função 
do tempo necessário à maturação, mas eram fundamentais para o crescimento do 
país em função das externalidades positivas geradas.

A evolução da carga tributária brasileira vem modificando-se ao longo do tempo. 
Nas décadas de 1940 e 1950 ela teve um crescimento lento, chegando próximo de 
20% do PIB no final desse período. Na década de 1960, com a reforma no sistema 
tributário implantada à época, já atingiu 25% do PIB e manteve-se nesse patamar 
por toda a década de 1970 e início dos anos 1980, quando inclusive elevou-se um 
pouco para garantir o nível de arrecadação – que se reduzia em função da recessão 
do início daquela década.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT, na 
década de 1990 a carga tributária chega perto dos 29% do Produto Interno Bruto 
em função de ajustes trazidos pelo Plano Collor, em 1990, mas restabelece-se 
o patamar do início da década de 80 nos anos seguintes, voltando a crescer em 
decorrência do Plano Real em 1994 e 1995, com forte redução em 1996, mas 
constantes crescimentos a partir desse ano, encerrando a década de 1990 próxima 
dos 30% do PIB.

O século XXI tem mostrado uma elevação constante na carga tributária brasileira, 
ano após ano e se caracteriza pelo aumento da carga de tributos incidentes 
sobre bens e serviços, que se caracterizam como impostos cumulativos, o que 
compromete a execução e a performance do setor produtivo nacional.
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Fonte: <https://mansueto.wordpress.com/2016/05/16/carga-tributaria-no-brasil-33-do-pib/>. Acesso em: 22 ago. 2016.

Gráfico 2.1 | Carga Tributária Bruta por esfera de governo, 2010-2015 (% do PIB)

Sobre a evolução da participação dos diversos impostos no arrecadamento total 
e da incidência de impostos cumulativos, avalia-se que a situação é preocupante, 
porque vemos uma degradação da qualidade da tributação, que penaliza o consumo 
(em função de sua arrecadação ser mais facilitada e oferecer uma alta fertilidade 
fiscal) e suaviza a tributação sobre o patrimônio e a renda, que tem tributação mais 
complexa.

A Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, regula, com fundamento na Emenda 
Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, o Sistema Tributário Nacional e 
estabelece, com fundamento na Constituição Federal, as normas gerais de direito 
tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem 
prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar.

O artigo 3º do Código Tributário Nacional define tributo como "toda prestação 
pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada". Desta forma, tributo é uma conclusiva 
obrigação para com o Estado, que deve recebê-lo e empregar esse dinheiro em 
ações voltadas para a sociedade, para o bem-estar comum.

Nesse escopo, considerando-se que cada um deve “contribuir” com a quantia 

1.5 Política de tributação
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justa, que essa contribuição deve obedecer à capacidade de pagamento de cada um 
e que essa obrigatoriedade de pagamento não desestimule o consumo, a produção 
ou o investimento, resta a indagação: “Quem vai arcar e quem vai se beneficiar com 
essa arrecadação?” Já vimos que o imposto sobre a renda tem característica de 
progressividade, é de fácil arrecadação, mas significa apenas uma pequena parcela 
do total de impostos arrecadados no Brasil.

O grande filão da arrecadação brasileira está em impostos sobre o consumo, que 
representam hoje mais de 50% do total arrecadado. Em 2015, o painel eletrônico da 
Associação Comercial de São Paulo indicou a arrecadação de 2 trilhões de reais de 
impostos em 2015 no final da manhã do dia 30 de dezembro daquele ano. Na hora 
de fatiar o bolo, a União ficou com 65,95% da arrecadação, os tributos estaduais 
significaram 28,47% do total, e os municipais 5,58% dos 2 trilhões, conforme pode 
ser observado no Gráfico 2.2, que mostra a divisão do total de impostos arrecadados 
em 2015 no Brasil.

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 2.2 | Divisão do total de impostos arrecadados em 2015 no Brasil

Apropriação dos impostos arrecadados em 2015

É importante esclarecer que todo imposto é um tributo, mas nem todo tributo 
é imposto, porque também são tributos as taxas – valores cobrados por um serviço 
específico (como a emissão de um documento); e as contribuições – cobradas 
quando há uma destinação específica e com finalidade específica. De qualquer 
maneira, todas são tributos, todas pesam no bolso e todas são impostas, apesar de 
o governo insistir em chamar os pagadores de “contribuintes”.

A Constituição de 1988 procurou fortalecer a autonomia dos Estados e municípios 
descentralizando os recursos tributários disponíveis e flexibilizando a capacidade de 
gestão de cada ente federado sobre sua arrecadação e gestão da principal fonte de 
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receita dos Estados, o ICMS. 

Também perdeu a capacidade de conceder isenções de impostos estaduais e 
municipais, como fazia até então sob o pretexto de promover o crescimento de 
algumas regiões e também de impor condições ou ressalvas ao repasse de recursos 
que cabiam aos entes federados.

Conforme destaca Giambiagi (2011, p. 260):

Em função disso, para arcar e tentar reverter o adensamento de desequilíbrio 
fiscal e financeiro da União, o governo federal adotou diversas estratégias para 
compensar suas perdas, e isso, inevitavelmente, vem comprometendo a qualidade 
da tributação e dos serviços prestados, pois essa recuperação da arrecadação vem 
acontecendo com a imposição de novos tributos, que são menos eficientes que 
o IR e o IPI porque incidem em cascata, mas não têm sua receita compartilhada. 
Infelizmente não logrou êxito essa empreitada, pois como destaca Giambiagi (2011, 
p. 262): 

De modo geral, o sistema financeiro brasileiro pode ser considerado bastante 
competente, pois arrecada tributos de forma muito eficiente, o que acirra ainda mais 
a discussão sobre a qualidade do retorno desses impostos para o cidadão.

A Constituição de 1988 reduziu os recursos disponíveis para a 
União, através do aumento das transferências tributárias e da 
limitação de suas bases impositivas, sem promover, ao mesmo 
tempo, os meios, legais e financeiros, para que houvesse um 
processo ordenado de descentralização dos encargos.

[...] a reação do governo federal a novo sistema tributário 
introduzido pela Constituição de 1988 resultou em uma queda 
na qualidade do sistema tributário sem que, entretanto, tenha 
ocorrido de forma definitiva uma solução de seu desequilíbrio 
financeiro e fiscal.
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Quadro 2.1 | Principais impostos e participação por esferas de governo (em %)

Esferas de Governo

antes da
Constituição de 1988

depois da
Constituição de 1988

Federal Estadual Municipal Federal Estadual Municipal

A. Federal

I. Renda 67 16 (a) 17 53 24,5 (a) 22,5

IPI 67 16 17 43 32 (b) 25 (b)

I. Importação 100 100

IOF 100 100

B. Estadual

ICMS (c) 80 20 75 25

I. Único Energia Elétrica 30 50 20

I. Único Conb. eLubrif. 40 40 20

I. Único s/ Minerais 10 70 20

I. s/ Serviços de Transporte 30 50 20

I. s/ Serviços de Comunicações 100

IPVA 50 50 50 50

I. Transmissão 50 50 100

IR adicional 100

C. Municipal

ISS 100 100

IPTU   100 100

(a) Inclui o Fundo Regional para os Estados (antes de 1988 = 2%; depois de 1988 = 3%). Este representa uma vinculação de 
receita federal aos empréstimos em investimentos produtivos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas 
instituições financeiras de caráter regional.    
(b) Inclui o IPI exportação (apenas após 1988: Estados = 7,5%; municípios = 2,5%).    
(c) A base dos impostos únicos e sobre serviços de transportes e comunicações foi incorporada à base do ICMS depois de 
1988.
Fonte: Giambiagi (2011, p. 261).

A comparação com a carga tributária de outros países pode ser observada no 
Gráfico 2.3, que traz dados da Receita Federal e da OCDE Revenue Statistics e 
faz a comparação entre os países da OCDE (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico). Nele, percebe-se que o Brasil não tem a maior carga 
tributária dos países escandinavos, por exemplo, mas maior que de muitos outros 
países ricos e que disponibilizam inúmeros serviços de muito boa qualidade entre os 
benefícios oferecidos à população, como Estados Unidos, Suíça ou Japão.
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Fonte: <http://docplayer.com.br/114541-Energia-eletrica-do-pais.html>. Acesso em: 22 ago. 2016.

Gráfico 2.3 | Carga Tributária dos países da OCDE e do Brasil

A carga tributária brasileira tem crescido ao longo dos 
últimos anos, mas o retorno desses impostos ao cidadão não 
tem crescido da mesma forma e ainda está muito aquém do 
necessário. Você imagina por quê?

É perceptível que a carga tributária brasileira é superior à dos demais países 
da América Latina. Isso indica o peso da carga tributária sobre a população e 
evidencia a deficiência da origem do dinheiro arrecadado pela tributação, que se 
origina muito da produção e da circulação de bens e serviços e pouco da renda. 
Enquanto em países desenvolvidos, usualmente, a maior carga tributária incide sobre 
a renda e o patrimônio, no Brasil a maior parte da arrecadação tributária provém de 
impostos embutidos nos preços de cada produto, o que faz esse imposto pesar 
proporcionalmente muito mais no bolso dos mais pobres.

Buscando oferecer alternativas para uma reforma do sistema que o torne eficaz e 
competente, que fortaleça a produção, o trabalho, a justa tributação e o retorno mais 
adequado possível em forma de serviços para a sociedade, procuramos ponderar 
sobre algumas possibilidades de trato com a tributação, de modo a promover o 
crescimento do investimento e das exportações, para alavancar a produção e os 

1.6 Propostas para o aperfeiçoamento do sistema tributário
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níveis de emprego, da renda e das receitas públicas.

A tributação da renda pessoal confere uma maior capacidade de progressividade 
ao sistema, pois permite a graduação dos impostos de acordo com a renda do 
contribuinte e dificulta a transferência da obrigação para outros contribuintes.

Como o objetivo de qualquer governo é oferecer um sistema tributário justo, que 
reduza a sonegação, promova a justiça fiscal, aumente a arrecadação de impostos 
progressivos e reduza a arrecadação de impostos regressivos, é cogente repensar o 
sistema tributário brasileiro, de forma a reduzir a presença de impostos cumulativos, 
que penalizam o setor produtivo e aumente a qualidade da tributação.

Idealmente uma reforma competente do sistema tributário vai buscar minimizar o 
efeito negativo da tributação sobre a eficácia e a competitividade do setor produtivo, 
combater a sonegação e buscar solidificar a harmonização fiscal, que assegure a 
integração comercial e simplifique todo o aparato do sistema, para torná-lo mais 
simples e menos custoso.

Outro ponto importante é avaliar a tributação em nível internacional, buscando 
fortalecer a economia nacional e aumentar a competitividade dos produtos brasileiros 
no mercado mundial. Porém, essa coordenação geral e essa preocupação com a 
factibilidade das políticas públicas deve significar alguma redução da autonomia dos 
Estados e municípios para legislar independentemente em matérias tributárias, ou 
no repasse da execução de parte das políticas que atualmente estão com o governo 
federal.

A preocupação da Confederação Nacional da Indústria (CNI) é que empresas 
brasileiras com investimentos no exterior sejam prejudicadas pela ausência de 
Acordos para Evitar Dupla Tributação (ADTs) ou por problemas na interpretação 
dos poucos acordos consolidados pelo Brasil para a promoção do comércio 
internacional, pois a deficiência nessas convenções pode beneficiar a evasão 
fiscal, reduzir a competitividade dos produtos brasileiros quando da inserção na 
participação internacional e ainda gerar tratamento menos favorável às empresas 
nacionais em relação às estrangeiras. 

O Gráfico 2.4 mostra que o Brasil ainda é incipiente entre os países emergentes 
que disputam mercado consumidor com os produtos brasileiros, na busca de 
acordos para evitar a dupla tributação dos produtos que exporta. E a celebração de 
novas convenções, aliada ao fortalecimento da segurança jurídica dos acordos já 
firmados e em execução devem trazer mais segurança e condições de competição 
às empresas brasileiras com operações no exterior.
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Fonte: <http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/02/1,82187/seis-em-cada-dez-empresas-multinacionais-
brasileiras-sofrem-dupla-tributacao.html>. Acesso em: 22 ago. 2016.

Gráfico 2.4 | Tabela de acordos para evitar a dupla tributação

Nesse projeto de modernização do sistema tributário, é fundamental reduzir os 
impostos de natureza cumulativa, pois eles afetam duplamente a capacidade do 
produtor doméstico de enfrentar o embate da exportação e a competitividade 
internacional, perdendo vantagens para o produto internacional tanto no mercado 
interno quanto no mercado externo, pois a abertura econômica e os tratados 
internacionais impedem a adoção de tarifas alfandegárias que afetem a concorrência 
dos produtos nacionais com os produtos importados no mercado doméstico.

Ainda, as contribuições compulsórias sobre os salários – que são a principal base 
de manutenção financeira dos sistemas previdenciários em todo o mundo – precisa 
ser redimensionada, pois a forma como atualmente pesa sobre os salários retira a 
competitividade de muitas produções.

Com relação à tributação sobre o patrimônio, é socialmente correta sua 
ampliação sobre a fortuna pessoal, pois permitirá compensar o caráter regressivo da 
maioria dos tributos nacionais e, além disso, ainda dará condições de aperfeiçoar e 
equacionar a tributação com alíquotas nominais de imposto menores, que reduzam 
a sonegação e permitam aumentar o nível de arrecadação, pois atualmente são tão 
elevadas que apenas incentivam a sonegação.

Tratando da contribuição sobre o fluxo de bens e serviços, é importante que seja 
proposta uma forma de tributar o valor agregado de forma competente, que não 
permita a tributação de produtos e serviços intermediários e que, principalmente, 
unifique os sistemas tributários domésticos do ICMS, pois cada Estado determina a 
alíquota do imposto em seus limites e permite situações em que ocorrem artifícios 
de sonegação e guerras fiscais, pois geram distorções graves, que aumentam o custo 
social da produção para reduzir o custo privado, movimento típico da presença de 
externalidades negativas.
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Uma alternativa viável é a substituição do princípio da origem pelo princípio do 
destino no caso da tributação interestadual. Essa mudança certamente beneficiaria 
os Estados menos desenvolvidos e penalizaria Estados mais produtivos, mas em 
compensação promoveria também um ajuste na distribuição da arrecadação. A 
grande dificuldade aqui é que a compatibilidade entre receitas e despesas nunca 
será alcançada no curto prazo, então centenas de artifícios serão apresentados na 
tentativa de interesses privados abafarem o interesse público.

1. Uma das grandes preocupações com relação uso do dinheiro 
público é a relacionada com o tamanho da máquina pública – 
que dá suporte à atuação do Estado, pois quanto maior for a 
máquina pública, maior será a necessidade de dinheiro para 
financiá-la e, por conseguinte, maior a tributação. O que, além 
da oferta dos serviços públicos básicos para a população, 
deve ser considerado na decisão sobre o quê e onde investir o 
dinheiro público?

a) A capacidade de esse gasto impactar o crescimento 
econômico.

b) O desempenho esperado do setor produtivo e geração de 
empregos.

c) A potencialidade de promover a inclusão dos mais pobres 
ao sistema.

d) O formato das despesas e da arrecadação previstos no 
planejamento.

e) A competência do executor dos bens e serviços prestados à 
população.

2. Com o dinheiro arrecadado através da tributação, o 
Estado deve manter programas de geração de emprego e de 
inclusão social, subsidiar a expansão da agricultura familiar e 
de atividades estratégicas, ampliar os programas de habitação 
popular; promover saneamento e reurbanização de áreas 
degradadas nas cidades, manter suas despesas de custeio 
e financiar os bens públicos que a população demanda – os 
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bens públicos. Como deve ser o produto ou serviço para ser 
oferecidos como bem público?

a) Necessário e suficiente.

b) Não rival e não excludente.

c) Eficaz e eficiente.

d) Não definido e escasso.

e) Insuficiente e necessário.
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Seção 2

Relação do setor público com a economia do país

Introdução à seção

A participação do Estado na economia sempre foi objeto de calorosas discussões 
na economia. Desde a concepção do Projeto Liberal, por Adam Smith, no século 
XVIII, muito se considera sobre a participação, ou não, do governo na economia.

Os liberais defendiam total isenção do governo na economia, confiavam 
plenamente da mão invisível do mercado que, conduzida pelo sistema de preços, 
levaria sempre os mercados para o equilíbrio. Já os neoliberais não tinham essa 
concepção. Para eles, o sistema de preços não era suficiente para conter o egoísmo 
humano e o mercado totalmente livre gerava falhas – e que era preciso a intervenção 
do governo para corrigi-las.

Nesse escopo surgiram a macroeconomia e as políticas econômicas, com a 
proposta de atuar sobre a capacidade produtiva ou sobre as despesas planejadas 
do país e, assim, a economia para os objetivos determinados para cumprir as quatro 
grandes funções do setor público, de regular, prover bens e serviços essenciais, 
redistribuir a renda pela sociedade e manter a estabilidade econômica.

Ideologias políticas à parte e tratando tecnicamente da oferta e da viabilidade 
econômica da produção ótima, algumas características são cruciais para a 
produção e a oferta dos bens e serviços necessários ao crescimento do país e ao 
desenvolvimento da sociedade, pois é determinante para a atividade econômica 
a produção, que vai demandar insumos, especialmente mão de obra, produzir de 
forma racional para maximizar seus resultados relativos à produção e ao lucro e, 
com isso, pagar salários e recolher impostos, distribuindo renda e dando condições 
ao governo para intervir, sempre que necessário, na condução da economia. Mas, 
no entanto, existem algumas situações que dificultam a viabilização dessa oferta. 
Trataremos agora dos obstáculos mais importantes.
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2.1 Obstáculos à produção e oferta privada de bens e serviços
O primeiro obstáculo para o setor privado desenvolver-se de forma suficiente 

para ofertar todos os bens e serviços necessários à sociedade é a característica 
de invisibilidade do produto. Esses bens não têm condições de terem seus preços 
determinados via sistema de preços no mercado, pois a eles não se aplica de forma 
eficiente o direito de propriedade e a impossibilidade de serem estabelecidos preços 
para os bens indivisíveis inviabiliza economicamente a oferta desses bens pelo setor 
privado.

Tomemos como exemplo a defesa nacional. Para esse serviço, não seria possível 
o estabelecimento de um preço via mercado, porque as características são muito 
particulares e os benefícios, mesmo que sejam universalizados, parte da população 
não estaria disposta a pagar por esse serviço, embora usufrua dele. Sendo assim, 
um serviço como esse, que é consumido igualmente por todos os indivíduos, 
independentemente de sua condição financeira, só pode ser assumido pelo governo 
e ter seu custo pago com o dinheiro do erário. Decorrente da indivisibilidade do 
produto temos também que o acesso de mais pessoas ao consumo desse serviço 
não implica em um acrescimento de seus custos – e como os bens são indivisíveis, 
mesmo quem não queira ou não possa pagar será excluído de seu consumo.

Conforme destaca Riani (1990), bens indivisíveis são classificados como bens 
públicos puros e, por suas características, só serão oferecidos pelo governo. Isso 
demonstra a impossibilidade de o mercado atender a todas as necessidades da 
sociedade e justifica a intervenção do governo na economia.

O segundo obstáculo é que nem sempre custos privados e benefícios de todas as 
ações dos indivíduos se refletem no mecanismo de preços em função da presença 
de decisões tomadas por outros, uma externalidade. Idealmente, todos os efeitos 
decorrentes de uma produção ou de um consumo deveriam atingir quem produziu 
ou consumiu, porém algumas vezes uma unidade de produção pode perceber 
custos ou benefícios decorrentes da produção ou do consumo de outra unidade. 
Como sabemos, as externalidades que trazem efeitos adversos são as externalidades 
negativas, enquanto que as que trazem efeitos benéficos são as externalidades 
positivas.

Na presença de externalidades, temos uma desigualdade entre o custo privado 
e o custo social. Quando a externalidade for negativa, o custo social é maior que o 
custo privado, ou seja, a produção ou o consumo daquele produto causa prejuízo 
a alguém. A mesma análise é feita quando a produção ou consumo de um bem 
qualquer trouxer benefícios – ou qualquer tipo de vantagem – para alguém. Aí teremos 
uma externalidade positiva. A presença de externalidades sinaliza incorretamente 
para o mecanismo de preços e ele vai considerar o custo privado diferente do custo 
social. Quando isso acontece, a alocação e distribuição do consumo não será a 
mais eficiente possível. O caso mais corriqueiro do efeito da externalidade sobre 
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a produção é a poluição, que embute um custo social muito maior que o custo 
privado do ofertante.

Como ele não absorve todos os custos que gera, mas transfere para a sociedade 
uma parte dele, terá maior incentivo para produzir quantidade acima da que 
seria indicada como ideal pelo mecanismo de preços. Essa é uma externalidade 
negativa e a solução seria internalizá-la, ou seja, jogá-la para o ofertante pagar. Aí 
sim, com um custo maior, a produção seria menor e o custo social também, ou 
talvez nem existisse. Ainda assim, mensurar esse custo e viabilizar a internalização da 
externalidade é extremamente difícil, e, também por isso a produção privada pode 
não ser eficiente.

O terceiro obstáculo a ser considerado é que algumas produções (alguns bens) 
têm custos decrescentes, ou seja, a produção feita por empresas pequenas acaba 
tornando o produto muito caro – o que é ruim para o consumidor, que pode comprar 
menos, e ruim para o produtor, que vende menos. Em função de baixas vendas, 
alguns ofertantes desistem do mercado em busca de outros mais lucrativos. Em 
decorrência disso, os que resistem se concentram, ganham mercado, aumentam 
a produção e reduzem os custos. Só que essa redução de custos – que deveria 
se transformar em vantagens para o consumidor, que teria produtos com preços 
menores, na verdade acaba por colocar o ofertante na condição de domínio do 
mercado e geralmente nessa condição os preços praticados são maiores.

Essas situações são tratadas como “monopólios naturais”, pois os investimentos 
imprescindíveis para a produção significam custos muito altos e cogentes, o que 
vai tornar o produto atrativo para o mercado à medida que a produção aumenta, 
e isso pode significar tempo muito longo, o que não interessa à iniciativa privada. 
Muitas vezes isso decorre em razão do desenvolvimento tecnológico, que produz 
economias de escala e ocasiona o decréscimo do custo de produção em razão 
da concentração de mercado e, nestas circunstâncias, dois ou mais ofertantes 
produzem pior que um único ofertante.

Importante entender que, em qualquer mercado (concorrência perfeita, 
monopólio, oligopólio ou concorrência monopolista), as empresas vão maximizar 
seu lucro quando atingirem o nível de produção que iguale receita marginal com 
o custo marginal, mas no mercado de monopólio a empresa já trabalha com uma 
produção em nível em que o preço é superior ao custo médio, pois ela detém o 
controle sobre o preço. Desta forma, a produção eficiente por parte da empresa não 
será a produção – ou alocação de recursos – ótima para a sociedade.

O quarto obstáculo para o setor privado desenvolver-se de forma eficiente é a falta 
de conhecimento acerca das condições para a oferta de bens. A falta de informações 
precisas sobre a mobilidade de recursos, a capacidade de maximização dos lucros 
por parte das empresas e acerca da disponibilidade ou escassez de recursos naturais 
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acabam por inviabilizar a produção ótima de alguns bens econômicos importantes 
para o desenvolvimento da sociedade, como rede de esgotos, ou tratamento de 
água. Essa insegurança faz com que um bem econômico – necessário e desejado – 
não seja produzido pelo mercado. Destarte, o risco e a incerteza acabam por resultar 
na inexistência de determinadas atividades, por mais que elas sejam necessárias e 
revelam que a incerteza sobre a lucratividade de determinadas atividades acaba por 
dificultar a alocação ótima de recursos de acordo com as preferências da sociedade 
e o interesse dos produtores.

Como algumas atividades são imprescindíveis ao desenvolvimento do país ou 
ao bem-estar da sociedade – e ainda assim existe a possibilidade de essas atividades 
não serem assumidas pelo mercado, a intervenção do governo deve acontecer. 
Não necessariamente a participação do governo deve ser como produtor, mas a 
intervenção pode ser no sentido de induzir para que recursos privados sejam alocados 
nessas atividades – é o caso das atividades que geram externalidades positivas.

2.2 Intervenção do Estado na economia brasileira

O Brasil, desde sua independência, precisou da intervenção do Estado na 
economia, pois tinha inicialmente um setor privado pequeno, então o Estado atuou 
como promotor do desenvolvimento, como ofertante de bens cujo investimento 
era muito alto ou cuja maturação seria muito demorada, criou ou motivou a criação 
privada de atividades que traziam externalidades positivas, inibiu a criação de atividades 
com externalidades negativas, ajudou o mercado doméstico a enfrentar diversas 
crises internacionais, limitou a participação de capital estrangeiro em empresas 
consideradas estratégicas, reservou mercados em favor da industrialização, atuou 
investindo em setores considerados estratégicos de infraestrutura e diversas vezes 
atuou para proteger o interesse público.

A intervenção do Estado na economia brasileira no início da República até o 
período que antecedeu a Grande Depressão (1930) nunca foi feita de forma planejada. 
A chegada da Coroa Portuguesa no início do século XIX ajudou a promover algumas 
ações para o desenvolvimento local, mas ações muito tímidas e pontuais. Talvez a 
fundação do Banco do Brasil, em 1808 tenha sido a mais expressiva, pois estabeleceu 
condições para instrumentos regulatórios como tarifas e incentivos fiscais.

Antes disso, enquanto o Brasil ainda era colônia de Portugal, diversas lutas foram 
travadas contra o comando português, especialmente no tocante às cobranças 
impostas à colônia – era o começo da tributação. Desde o início da colonização pelos 
portugueses, por volta da década de 1530, com as primeiras concessões das terras 
brasileiras, no formato das capitanias hereditárias, já se reservava uma quinta parte 
(20%) de tudo o que se produzisse aqui em forma de impostos ao colonizador, mas 
o imposto foi cobrado com mais rigor no século XVIII, quando incidia especialmente 
sobre a produção de ouro do Brasil.
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2.3 Processo de substituição de importações

Na década de 1930, os resultados da crise econômica mundial e as dificuldades 
de importação fizeram o país mudar de estratégia e priorizar a industrialização, que 
passou a ser prioridade das autoridades e do governo, para diversificar a produção 
doméstica e minimizar a vulnerabilidade externa. Foi o início do Processo de 
Substituição de Importações, que algumas décadas depois marcaria o período de 
maior crescimento da economia brasileira.

Era preciso também criar condições favoráveis às exportações, e isso levou o 
governo a implantar e expandir os meios de transporte. Como as ferrovias ainda 
não eram lucrativas, não houve o interesse do setor privado (que era basicamente 
estrangeiro), o que obrigou o processo de nacionalização/estatização.

A colônia achava esse “quinto” tão opressor e impiedoso que pagava, mas 
apelidou essa obrigação de "Quinto dos Infernos", dando origem à expressão 
tão utilizada até hoje para nos referirmos a algum destino sem justificativa, e essa 
cobrança de impostos foi um dos motivos para a eclosão da Inconfidência Mineira, 
que foi debelada pela Coroa Portuguesa em 1789.

Outra rebelião importante, que também tinha a cobrança de impostos como 
tema central, foi a Guerra dos Farrapos, na província de São Pedro do Rio Grande do 
Sul, pois o charque produzido lá – e que era o principal produto da economia local – 
pagava mais impostos do que seu concorrente trazido dos países vizinhos (Uruguai 
e Argentina) que abasteciam os comerciantes do Sudeste, seus principais fregueses.

Além dessas, a questão tributária foi ainda motivo de outras rebeliões, como a 
Revolta da Cachaça, no Rio de Janeiro, a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais e 
diversas outras por todo o território brasileiro, que determinaram algumas importantes 
mudanças na relação entre os detentores do poder e a sociedade civil.

Depois da República Federativa do Brasil, o grande objetivo da intervenção 
do governo era promover a expansão agrícola – que era a principal, senão única, 
atividade do país e maior fonte de renda para os cofres públicos – e a manutenção 
de boas relações com o capital estrangeiro, que mantinha a atividade. Logo após a 
independência tudo continuava da mesma forma, atividade econômica basicamente 
agrícola, indústria muito incipiente, produção industrial basicamente de têxteis e já 
tínhamos a política comercial de imposição de tarifas sobre produtos importados 
para proteger a produção doméstica.

O governo buscava estabelecer uma política de incentivos à incipiente indústria 
nacional, mas fazia isso de forma muito tímida, através de isenções e concessões, 
e o setor financeiro do governo (Banco do Brasil e bancos estaduais) tinha o papel 
determinante no auxílio ao setor agrícola – principal atividade econômica do país.
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Ao longo da década de 1930, a intervenção do Estado na economia brasileira 
configurou-se através da imposição de ferramentas regulatórias, como controles 
de preços, determinação de teto para as taxas de juros, criação de autarquias, 
com o Instituto do Açúcar e do Álcool, controle do câmbio e medidas de política 
comercial para proteger a indústria local. O Estado começa a ampliar e a mudar seu 
papel do crescimento e no desenvolvimento da economia do país, intervindo em 
alguns importantes mercados agrícolas, como o de açúcar e o de pesca, criando 
autarquias e institutos que fariam a mediação e estabeleceriam regras para controle 
de produção e de preços, além de subsidiar a construção de armazéns.

As décadas de 1940 e 1950 foram marcadas pelo princípio do setor produtivo 
estatal, que objetivou dar suporte e condições do desenvolvimento da industrialização 
nacional. Garantir a segurança e a soberania nacional era a justificativa nacionalista 
para a criação das estatais.

O país viu surgir na década de 1940 a Companhia Siderúrgica Nacional, a 
Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores e outras empresas 
que determinaram o crescimento consistente economia nacional. No início da 
década de 1950, era implantado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
(BNDE), que mais tarde seria transformado em BNDES, com a finalidade de prestar 
financiamento para o programa de crescimento e modernização da infraestrutura 
do país, pois o projeto desenvolvimentista do país idealizava que a industrialização 
seria a forma mais rápida de suplantar o atraso e a pobreza.

Segundo Giambiagi (2011), as diversas intervenções nessa ocasião buscavam 
incentivar a ampliação do investimento privado, e os estímulos aconteciam com 
a facilitação de condições para obtenção do financiamento externo, com créditos 
de longo prazo com baixa taxa de juros ou com a garantia de reserva de mercado 
interno para os novos setores industriais criados. O Estado também assumiu, nessa 
época, a responsabilidade pelas atividades de geração e distribuição de energia 
elétrica, transporte público e telecomunicações, para poder manter as tarifas em 
níveis baixos, incentivar o crescimento e subsidiar o consumidor.

Nas décadas de 1960 e 1970, o Estado seguiu ampliando sua participação 
direta no setor produtivo, e a economia brasileira atingiu o auge da participação 
estatal, pois era preciso mais força na condução dos preços e no cuidado com 
a inflação. Os setores nos quais as estatais atuavam eram os mais promissores e 
os que geravam excelente crescimento, havia muito recurso disponibilizado por 
organismos multilaterais, e ainda as estatais tinham liberdade para contratar e pagar 
excelentes salários, então tudo isso levou ao crescimento dessa participação.

No início dos anos de 1960, nascia a holding Eletrobras e no início da década 
seguinte era a vez da Telebras. Em 1973 acontece o primeiro choque do petróleo, 
que desacelera o crescimento brasileiro e leva o governo a lançar um arrojado 
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programa de investimentos estatais, que trouxe uma série de benefícios, mas também 
o aumento do endividamento externo do país. Era a estratégia do “crescimento com 
endividamento”.

Definitivamente, o Brasil assumiu seu papel enquanto agente indutor do 
crescimento, foi responsável pelos investimentos necessários na infraestrutura do 
país, nos serviços de utilidade pública e nas indústrias de base, objetivando superar 
a incapacidade do setor privado nesses projetos. Também atuou em setores que 
tinham nítidas economias de escala, mas tempo de maturação muito elevado e em 
setores geradores de importantes externalidades positivas, além de, claro, investir em 
setores que traziam resultados estratégicos para a segurança ou para a soberania 
nacional.

Outra característica que merece destaque na atuação do Estado na economia 
do Brasil é o condescendente alargamento dos instrumentos regulatórios, que ao 
longo do tempo determinaram condições de crescimento do país, oferecendo em 
cada época a alternativa factível para cada realidade e expectativa de crescimento, 
como controle de preços, impostos corretivos, subsídios, barreiras alfandegárias e 
não alfandegárias, fixação de tarifas, controles cambiais etc.

Finalmente, é visível que o Estado brasileiro sempre interveio na economia 
buscando contribuir para o acréscimo dos investimentos na economia – e fez 
isso concedendo subsídios ao setor privado quando necessário, financiando 
investimentos em setores estratégicos, investindo diretamente em setores de 
infraestrutura e de utilidade pública, ou demandando do setor privado.

O papel do Estado brasileiro na economia deu-se como regulador do 
sistema econômico – que impôs e exigiu o cumprimento de regras e normas de 
comportamento para garantir a conduta competitiva; como órgão financiador do 
setor público – quando modernizou o mercado de capitais brasileiro e subsidiou 
programas de crédito importantes; e como produtor – concentrado em áreas 
estratégicas, como mineração, infraestrutura e serviços de utilidade pública.

Em decorrência, nas décadas de 1950, 1960 e 1970 a participação do Brasil no 
PIB mundial cresceu de forma importante, bem acima da economia mundial – que 
crescia em média 4,3% a.a., enquanto o Brasil alcançava uma média de 7,4% a.a. 
– baseado num modelo de desenvolvimento fundamentado em substituição de 
importações, no fechamento da economia e na intensa presença do Estado nas 
atividades produtivas. Nos anos posteriores não foi possível crescer dessa forma, 
pois o modelo esgotou-se a as novas condições da economia mundial exigiam 
outras estratégias, mas indiscutivelmente esse modelo teve suas contribuições.
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O modelo de substituição de importações foi um modelo 
de industrialização tardia característico dos países 
latino-americanos entre 1930 e 1960, que se baseou no 
estrangulamento externo e na redução persistente das 
importações. Esse modelo não seria viável para gerar 
empregos e crescimento ao Brasil dos dias atuais?

2.4 O planejamento público
O padrão orçamentário brasileiro é definido na Constituição Federal de 1988 

e compõe-se de três instrumentos: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Inicialmente, o Poder Executivo apresenta a proposta da previsão de receitas e 
a estimativa das despesas com as obrigações e ações planejadas pelo governo no 
próximo exercício. Essa previsão de receitas e estimativa de despesas são definidas 
por um robusto sistema de planejamento, previsão, estimativa, projetos e orçamento 
do governo, com presciência de particularidades e características de cada receita ou 
despesa.

Sob hipótese nenhuma alguma despesa pública pode acontecer se não estiver 
prevista no orçamento. Exatamente por isso é possível identificar e fiscalizar o destino 
do dinheiro recolhido da população através do sistema tributário.

Em nível federal, o orçamento público é determinado pelo Orçamento Geral 
da União, que é composto pelo Orçamento Fiscal, pelo Orçamento da Seguridade 
Social e pelo Orçamento de Investimento das Empresas Estatais Federais.

A elaboração e o controle dos orçamentos públicos estão todos definidos e 
previstos na Constituição Federal e na Lei nº 4.320/1964, que estatuiu as normas 
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto 
no art. 5º, inciso XV, alínea b, da Constituição Federal.

A Constituição Federal de 1988 esquematizou o modelo orçamentário atual 
do Brasil ao estabelecer a necessidade de instrumentos de previsão, planejamento 
e controle para o orçamento, possibilitando conhecer as direções das políticas 
públicas e permitir a fiscalização e controle sobre o dinheiro público.

Nasceram com a Carta Magna de 1988 a tríade orçamentária, composta 
pelo Plano Plurianual (PPA), que objetiva orientar as políticas públicas, prever os 
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investimentos necessários e estabelecer instrumentos para feedback das ações, 
com metas qualitativas e quantitativas; pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
que deve coordenar e alinhar as metas previstas no PPA, em todos os anos do 
período planejado, ajustando-as nos padrões exequíveis com a capacidade fiscal 
e estabelecendo as prioridades para o orçamento do ano seguinte; e pela Lei 
Orçamentária Anual (LOA), que deve apresentar, em termos monetários, as diretrizes 
orçamentárias das metas previstas no PPA e definidas pela LDO.

O objetivo dessa prescrição e derivação das leis orçamentárias a partir do 
planejamento das ações, metas, receitas e despesas do governo para os quatro anos 
seguintes foi orientar a consistência entre planejamento e orçamento, para evitar 
discursos vazios e promessas impossíveis de serem cumpridas. O primeiro passo é 
a proposta, pelo Poder Executivo, dessas leis orçamentárias, que serão apreciadas e 
aprovadas pelo Poder Legislativo. Depois, o chefe do Poder Executivo deve coordenar 
a execução delas, enquanto ao Poder Legislativo cabe o acompanhamento e 
fiscalização dessa execução.

Acompanhe a discussão sobre a evolução recente da descentralização e 
do federalismo neste excelente artigo da Revista Economia e Sociedade. 
Disponível em: <http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ecos/
article/view/8643123/10673>. Acesso em: 22 ago. 2016. 

2.5 Plano plurianual (PPA)
O PPA é o elemento mais importante nessa tríade, pois dele derivam tanto a 

LOA quanto a LDO com o objetivo de garantir sua consecução. Efetivamente é um 
planejamento para os próximos quatro anos de governo, que vai conduzir e orientar 
as ações do governo com o objetivo de atingir todas as metas definidas para alcançar 
os objetivos estratégicos fixados para o período de quatro anos que o PPA abrange. 

Esse planejamento deve acontecer em todos os níveis de governo – federal, 
estadual e municipal – e tem o escopo de orientar precisamente todas as ações e 
investimentos do governo. Os investimentos devem ser todos planejados no PPA, 
porque será considerado crime de responsabilidade, de acordo com a Lei nº 1.079, 
de 10 de abril de 1950, qualquer investimento cuja execução ultrapasse o exercício 
financeiro e que não esteja previsto no PPA.
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2.6 Lei de diretrizes orçamentária (LDO)

2.7 Lei orçamentária anual (LOA)

É o primeiro desmembramento em busca da execução do Plano Plurianual. Tem 
execução anual e a função de orientar a construção do orçamento adequado às 
metas e objetivos definidos no PPA para o ano. Essa lei é aprovada todos os anos e 
sua circunscrição é para o ano em que foi aprovada. A função da LDO é definir as 
metas de cada objetivo proposto e aprovado no Plano Plurianual.

Essa demarcação serve como parâmetro para elaboração da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) e busca garantir a aplicação dos recursos orçamentários de forma 
coerente e viável, compatibilizando Receitas e Despesas no período. As emendas 
ao orçamento, inclusive, só prosseguirão depois de propostas se forem compatíveis 
com o PPA e a LDO.

A proposta da Lei Orçamentária Anual é a última fase da tríade orçamentária. 
Essa lei configura-se como o orçamento de fato do governo. Em nível federal, o 
Orçamento Geral da União (OGU) deve prever o Orçamento Fiscal, que se refere aos 
gastos do Executivo, Legislativo e Judiciário e dos órgãos da administração pública 
direta e indireta; o Orçamento de Investimento das Empresas Estatais Federais, que 
prevê os gastos das empresas estatais federais – as que o Estado detém a maioria do 
capital social com direito a voto); e o Orçamento da Seguridade Social, que prevê 
os gastos de fundos e fundações de seguridade social mantidas pelo poder público.

Os demais Poderes da República (Legislativo e Judiciário) formulam e encaminham 
suas propostas orçamentárias para o Poder Executivo, que vai consolidá-las, incluí-
las na LOA e submeter o Projeto de Lei ao Legislativo para emendas e aprovação.

Em muitas situações, as receitas públicas já chegam ao erário comprometidas, 
vinculadas legalmente ou até constitucionalmente com alguma despesa específica 
– o governo diz que mais de 90% do orçamento da União está ligado a algum 
programa ou diretriz e, por isso, o espaço para despesas que podem ser geridas, 
reduzidas ou até eliminadas em função da conjuntura é muito reduzida, ou seja, 
o orçamento público está quase todo comprometido e não é possível grandes 
investimentos sem que estejam previstos na tríade orçamentária.

A proposta de associar todo o ciclo de planejamento e orçamento foi trazida pela 
Constituição de 1988 e foi prevista para ter início com a definição do Plano Plurianual, 
que é dividido em planos nacionais, regionais ou setoriais, de acordo com cada 
demanda, conjuntura e possibilidade, para depois ter sua execução prevista na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e subsidiar a elaboração da proposta orçamentária, que 
deverá ser discutida, votada e aprovada no formato da Lei Orçamentária Anual, que 
dará início à execução orçamentária e financeira, onde são apresentadas as dotações 
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e iniciadas as execuções das despesas autorizadas com pessoal e encargos sociais 
referentes a essas despesas. Também são apresentadas as despesas de custeio e 
investimento, onde deverá estar indicada a programação das despesas autorizadas, 
permitindo ao cidadão acesso às informações execução das despesas pelo Poder 
Executivo. De todo esse ritual obtém-se informações e os subsídios necessários à 
elaboração das novas LDBs e LOAs para os anos seguintes a esse Plano Plurianual e 
para ajuste do novo PPA, para o novo período.

A Figura 2.1, retirada do trabalho de Gontijo, publicado no site da Câmara dos 
Deputados, mostra todo o processo de planejamento e execução do orçamento de 
forma integrada para facilitar a compreensão de todo o processo.

Fonte: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/cidadao/entenda/cursopo/planejamento.html>. Acesso 
em: 22 ago. 2016.

Figura 2.1 | Ciclo integrado de planejamento e orçamento

De forma sucinta, o Poder Executivo, por meio do PPA, determina a proposta 
para as políticas públicas a serem executadas nos quatro anos seguintes, que serão 
então formalizadas anualmente no orçamento, que será apreciado e aperfeiçoado 
(pois pode ser alterado através de emendas) e aprovado pelo Poder Legislativo. A 
partir disso, devolve-se ao Poder Executivo para execução e acompanhamento, 
cabendo ao Poder Legislativo a fiscalização da aplicação dos recursos públicos.

2.8 Lei de responsabilidade fiscal (LRF)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), instituída pela Lei Complementar nº 

101/2000, nasceu com a proposta de fortalecer o planejamento e o controle sobre 
o orçamento e o dinheiro público. A Lei de Diretrizes Orçamentárias já tinha a função 
de manter o equilíbrio fiscal, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal impôs a exigência 
de compatibilidade entre os orçamentos públicos e a disponibilidade financeira 
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dos órgãos públicos. Num passado não muito distante os orçamentos anuais eram 
elaborados apenas para cumprir uma formalidade legal.

Um dos grandes atributos da LRF é a possibilidade do acompanhamento da 
execução financeira do governo, pois a lei obriga a publicação bimestral das metas 
de arrecadação e da programação financeira mensal para o exercício, exigindo cortes 
de gastos em situações que a execução orçamentária e financeira projetada para o 
exercício indicar que as metas não serão cumpridas. Destarte, entre os objetivos 
centrais dessa lei estão a salvaguarda com o patrimônio público, o implemento de 
limites mínimos para gastos com educação e saúde e ainda a prudência como regra 
de final de mandato.

A ideia é que a Lei funcione como um dispositivo para evitar que presidentes, 
governadores ou prefeitos gastem desordenadamente e endividem o país, Estados 
ou municípios acima de suas capacidades de endividamento, comprometendo mais 
do que é possível arrecadar em impostos, para cumprir as obrigações e continuar 
administrando. Era muito comum ver diversos políticos, no final de seus mandatos, 
iniciar várias obras muito grandes, para deixarem como legado aquela obra, mas 
abandonadas e sob responsabilidade de seus sucessores, com todas as contas para 
ele pagar.

Nesse mesmo intuito, de zelar pela transparência nas contas públicas, em 27 
de maio de 2009, a Presidência da República publica a Lei da Transparência (Lei 
Complementar nº 131/2009), que:

Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências, a fim de determinar a disponibilização, em 
tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

Essa Lei Complementar trouxe avanços significativos no trato com a execução 
orçamentária da Administração Pública e estabeleceu compromissos especiais a 
serem cumpridos pelo gestor público quanto à despesa e quanto à receita.

Essa Lei Complementar determina que o Parágrafo Único do artigo 48 da Lei 
Complementar nº 101 passe a vigorar com a seguinte redação:
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A transparência será assegurada também mediante:
I – incentivo à participação popular e realização de audiências 
públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos 
planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas 
sobre a execução orçamentária e financeira, em meios 
eletrônicos de acesso público;
III – adoção de sistema integrado de administração financeira 
e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade 
estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no 
art. 48-A.

Outro ajuste importante é que a lei legitima “qualquer cidadão, partido político, 
associação ou sindicato” como “parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal 
de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das 
prescrições estabelecidas nesta Lei Complementar”, conforme disposto no agora 
incluído artigo 73A da Lei Complementar nº 101/2000.

Sem dúvidas, a Lei da Transparência procurou ampliar o escopo de atuação da 
Lei de Responsabilidade Fiscal e a publicidade da gestão fiscal, buscando afastar as 
possibilidades de disfarçar as informações que devem ser apresentadas, exigindo 
que elas sejam disponibilizadas de forma a serem completas, objetivas e precisas.

1. Algumas produções (alguns bens) têm custos decrescentes, 
ou seja, a produção feita em pequena escala acaba tornando 
o produto muito caro, então a oferta ser realizada por várias 
pequenas empresas é ruim para o consumidor, pois o produto 
custará mais caro e ele poderá comprar menos. Com produção 
pequena, custos maiores e lucros menores, alguns ofertantes 
desistem do mercado, que se concentra e permite ao 
ofertante impor aos consumidores preços mais altos. Como os 
investimentos para a produção também são muito altos, muitas 
vezes o Estado assume a produção e oferta desses produtos 
ou serviços, que são importantes para o desenvolvimento da 
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economia. Como então são conhecidos esses mercados?

a) Produção de escala.

b) Monopólio natural.

c) Linha de produtividade.

d) Capacidade linear.

e) Modelo de absorção.

2. A Carta Magna de 1988 esquematizou o modelo 
orçamentário atual do Brasil ao estabelecer instrumentos 
para previsão, planejamento e controle do orçamento 
público, com regras para orientar as políticas públicas, prever 
os investimentos e estabelecer ferramentas para feedback 
das ações. Os instrumentos estabelecidos em 1988 são o 
Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Como é conhecido 
esse conjunto de ferramentas?

a) Tripé do planejamento.

b) Trio quantitativo.

c) Tríade orçamentária.

d) Trilogia de controle.

e) Trindade pública.

Você viu nesta unidade que os gastos públicos podem ser 
alocados da forma mais eficiente para custear o funcionamento 
da máquina pública e para fomentar o crescimento econômico 
e o desenvolvimento da sociedade, e devem obedecer a um 
regramento previamente definido, além de serem totalmente 
compartilhados com a sociedade.

Vimos que entre os objetivos dos gastos públicos está o de gerar 
um efeito positivo no crescimento econômico e que as políticas 
econômicas têm a função de inferir sobre a capacidade produtiva 
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e a demanda agregada do país para fazer isso, especialmente a 
política fiscal, que define como o dinheiro público será arrecadado 
e gasto.

Discutimos a busca por um sistema tributário que atendesse 
às necessidades de nosso país em vários momentos, desde a 
primeira concepção, que figurava na Constituição de 1891 até 
a Emenda Constitucional em 1965, que formatou o sistema 
tributário brasileiro moderno, que classificou todos os impostos 
do Brasil em quatro categorias, e analisamos a evolução da carga 
tributária brasileira.

Avaliamos as propostas possíveis em busca de uma reforma 
competente do sistema tributário e os necessários ajustes 
para preservar a autonomia dos entes federados, garantir 
a competitividade dos produtos brasileiros no mercado 
internacional e eliminar os impostos de natureza cumulativa.

Conhecemos as características cruciais para a produção e a 
oferta dos bens e serviços necessários ao crescimento do país 
e ao desenvolvimento da sociedade e os obstáculos que o setor 
privado comumente enfrenta para desenvolver-se e, quando 
esses obstáculos aparecem, como o Estado atua como promotor 
do desenvolvimento.

Foram apresentadas e discutidas as mais importantes revoltas e 
rebeliões em terras brasileiras relacionadas a questões tributárias, 
que procuravam lutar contra a exploração por meio da cobrança 
de impostos instituída por Portugal.

Vimos também como se configurou a intervenção do Estado na 
economia brasileira, a imposição de ferramentas regulatórias, 
os controles de preços, a determinação de teto para as taxas 
de juros, o controle do câmbio e o uso de medidas de política 
comercial para proteger a indústria local.

Finalizamos nossos estudos conhecendo o orçamento público e 
as ferramentas para seu planejamento e controle, com destaque 
para as leis de Responsabilidade Fiscal e da Transparência, que 
foram implantadas para fortalecer o acompanhamento da 
execução financeira do governo.
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Chegamos ao fim desta unidade. Pudemos aqui perceber a 
importância de avaliar se o gasto público contribui ou não para o 
crescimento econômico e quais impulsos ou conflitos ele pode 
causar. Discutimos a importância do financiamento do setor 
público e vimos que os objetivos dos gastos públicos vão muito 
além da oferta dos serviços públicos básicos para a população. 
Vimos que o sistema tributário vem se desenvolvendo desde a 
proclamação da República e vem sendo formatado de forma a 
se tornar cada vez mais eficaz e eficiente, de forma a combater a 
sonegação e buscar solidificar a harmonização fiscal, para permitir 
ao Estado intervir na economia da forma que for necessária, seja 
ajudando os mercados e produtores domésticos, regulando 
mercados ou investindo em setores estratégicos. Que tal nos 
aprofundarmos um pouco mais nessa discussão? Aproveite esses 
tempos de tantas discussões políticas e econômicas, acesse 
seu buscador preferido na internet e pesquise novos trabalhos 
sobre finanças públicas, sobre arrecadação e oferta de serviços 
públicos em outros países. Leia todos os trabalhos que puder, 
procure sintetizá-los e comparar os dados que eles apresentam 
para formar o seu diagnóstico sobre o sistema tributário ideal e 
compare-o com o brasileiro. Sintetize os trabalhos que quiser, 
use o material de nossa disciplina para organizá-los, tire suas 
conclusões e fomente a discussão no fórum. Todos sairão 
ganhando com isso. Bom trabalho!

1. Os princípios gerais que orientam um sistema tributário 
eficiente foram estabelecidos por Adam Smith quando 
da publicação da Riqueza das Nações, sugerindo que 
cada um deveria pagar impostos em quantidade justa, em 
conformidade com sua capacidade de pagamento, que 
tivesse alíquotas que variassem de acordo com a evolução 
do nível de renda do contribuinte, que apresentassem formas 
possíveis de pagamento e que implicassem menor custo 
possível para o contribuinte. Qual era o principal objetivo, 
então, do sistema tributário?
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a) Garantir a lisura e exoneração do investimento público.

b) Assegurar a mais ampla e irrestrita distribuição de renda.

c) Não inibir o consumo, a produção e o investimento.

d) Oferecer instrumentos e indicadores eficientes de gestão.

e) Permitir o crescimento do sistema público de investimento.

2. Em busca de um sistema que privilegiasse o pagamento 
de impostos apenas sobre o que efetivamente se ganhou na 
consecução de um produto, o Brasil se propõe a modernizar 
seu sistema tributário e, em 1967, muda a sistemática 
de arrecadação para suprimir a cobrança de impostos 
cumulativos e passa a impor o pagamento sobre a criação 
de riqueza. O que o país passou a tributar a partir de então?

a) O valor produzido.

b) O valor consumido.

c) O valor negociado.

d) O valor agregado.

e) O valor investido.

3. Algumas situações são categóricas para a produção e a 
oferta dos bens e serviços necessários ao crescimento do país 
e ao desenvolvimento da sociedade, mas alguns obstáculos 
dificultam a viabilização da produção e oferta desses bens e 
serviços. Qual a característica desse bem que o compele a 
ser um bem público quando ele não tem condições de ter 
seu preço determinado via sistema de preços no mercado?

a) Invisibilidade.

b) Necessidade.

c) Viabilidade.

d) Factibilidade.

e) Pertinência.
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4. Muitas foram as lutas travadas contra o mando português, 
especialmente no tocante às cobranças impostas à colônia. 
Desde o início, uma quinta parte (20%) de tudo o que se 
produzisse aqui era entregue em forma de impostos ao 
colonizador – e o imposto foi cobrado com mais rigor no 
século XVIII, quando incidia especialmente sobre a produção 
de ouro no Brasil. Essa obrigação deu origem a qual expressão 
usada até os dias atuais?

a) Quinto dos infernos.

b) Tempestade em copo d’água.

c) Chorar sobre o leite derramado.

d) Pedras no sapato.

e) Trocando os pés pelas mãos.

5. A Lei de Responsabilidade Fiscal nasceu com a proposta de 
fortalecer o planejamento e o controle sobre o orçamento e 
o dinheiro público ao impor a exigência de compatibilidade 
entre os orçamentos públicos e a disponibilidade financeira 
dos órgãos públicos. Um dos grandes méritos da lei é a 
possibilidade do acompanhamento da execução financeira 
do governo. O que a lei determina sobre a publicidade das 
metas de arrecadação e da programação financeira mensal 
para cada governo?

a) Publicação em editais do exercício.

b) Posição do período anterior.

c) Comparação com o valor planejado.

d) Publicação bimestral das metas e programação.

e) Checagem.



U1

95Participação do Estado na economiaFinanciamento do setor público e suas relações com o conjunto da economia

Referências

ARVATE, Paulo Roberto; BIDERMAN, Ciro. Economia do setor público no Brasil. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2004.

DORNELLES, F. A reforma tributária de 1965 e a federação. In: SIMPÓSIO SOBRE UM 
NOVO SISTEMA TRIBUTÁRIO. Anais... Brasília: Secretaria da Receita Federal, 1984. 28 p.

GIAMBIAGI, Fábio; ALÉM, Ana Cláudia. Finanças públicas: teoria e prática no Brasil. 4. 
ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

GONTIJO, Vander. Instrumentos de planejamento e orçamento. [s.d.]. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/cidadao/entenda/
cursopo/planejamento.html>. Acesso em: 22 ago. 2016.

REIS, Cristina Fróes de Borja. Os efeitos do investimento público sobre o 
desenvolvimento econômico: análise aplicada para a economia brasileira entre 1950 
e 2006. XIII Prêmio do Tesouro Nacional – Qualidade do Gasto Público. Brasília: ESAF, 
2008. Disponível em: <http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/Premio_TN/XIIIpremio/
qualidade/2qualidadeXIIIPTN/investimento_publico_desenvolvimentoeconomico_
CR.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2016.

RIANI, Flávio. Economia do setor público: uma abordagem introdutória. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 1990.

SOUSA, Francisco Hélio de. O caráter impositivo da lei orçamentária anual e seus 
efeitos no sistema de planejamento orçamentário. XIII Prêmio do Tesouro Nacional 
– Qualidade do Gasto Público. Brasília: ESAF, 2008. Disponível em: <http://www3.
tesouro.fazenda.gov.br/Premio_TN/XIIIpremio/sistemas/2tosiXIIIPTN/Carater_
Impositivo_Lei_Orcamentaria.pdf>. Acesso em: 1 ago. 2016.

VARSANO, Ricardo. A evolução do sistema tributário brasileiro ao longo do século: 
anotações e reflexões para futuras reformas. Rio de Janeiro: IPEA, 1996. Disponível 
em: <www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/td_0405.pdf>. Acesso em: 
7 ago. 2016.





Unidade 3

Sistema de contas nacionais 
no Brasil

Nesta seção é proposta uma visão geral sobre o Sistema de Contas 
Nacionais desde o contexto de criação no âmbito internacional e 

Seção 1 | Estrutura do sistema de contas nacionais e noções
sobre balanço de pagamento

Objetivos de aprendizagem: 
Nesta unidade será proposto a você o conhecimento sobre a contabilidade 

nacional, o Sistema de Contas Nacionais e a Matriz Insumo-Produto (MIP). 
Esse conhecimento proporcionará a capacidade de realizar a leitura e 
interpretação da Matriz Insumo-Produto e das Contas Nacionais com relação 
à realidade financeira do país e suas origens. Portanto, os objetivos específicos 
serão:

1. Entender a estrutura do Sistema de Contas Nacionais e adquirir noções 
sobre balanço de pagamento;
2.  Reconhecer a estrutura da MIP;
3. Entender conceito e classificação de gastos públicos;
4.  Identificar os indicadores nacionais.

Prezado(a) aluno(a), esta unidade lhe proporcionará conhecimentos sobre 
a forma como se identifica e se controla a realidade das contas financeiras 
de uma nação. Você entenderá os procedimentos contábeis legais, como 
as características de um balanço de pagamento, e outras características 
específicas quando se trata de um país, além da utilidade da ferramenta de 
matrizes para a geração de indicadores que facilitam os estudos sobre as contas 
nacionais; por fim, entenderá a formação dos indicadores para o governo, que 
é um dos motivos de a contabilidade nacional ser seriamente adotada como 
demonstrativo da realidade econômica financeira de uma nação.

Fabiano Prado Pedroso



suas modificações até a lei brasileira que homologa o SCN no país. 
Junto com o SCN, discorre-se sobre a contabilidade nacional similar 
à contabilidade tradicional, mas não igual porque a primeira, além 
de alguns aspectos de teorias exclusivas, tem a finalidade de gerir os 
recursos de uma nação com o objetivo de prover maior bem-estar 
social. Os métodos de operacionalização e implementação do SCN são 
objeto de estudo da contabilidade nacional. O Balanço de Pagamento 
(BC) será analisado, com explicação de suas contas.

Nesta seção, logo no início, serão revisadas as matrizes da 
matemática, porque é necessário entender que é uma matriz, a união 
de linhas e colunas, para depois conceituar a Matriz Insumo-Produto 
(MIP), que é uma matriz tradicional da matemática com valores 
econômicos – essa estrutura é a forma moderna de gerar indicadores 
e ferramentas para controle e decisões dos agentes econômicos que 
atuam na execução de políticas econômicas.

Nesta seção vamos discutir os conceitos e debater os gastos do 
governo. Faz-se uma breve discussão da contabilidade aplicada no Brasil. 
As receitas do governo são provenientes da tributação e há uma forma 
correta de serem lançadas nos demonstrativos, do mesmo modo que os 
gastos. As informações proporcionadas pela contabilidade do governo 
gera jargões, como por exemplo: “acima da linha” e “abaixo da linha”, tais 
jargões têm relação com a forma de governar e gerenciar a dívida pública.

Os indicadores são orientações para quem os aplica, sendo assim 
quanto melhor e mais eficiente é a informação que os indicadores 
financeiros proporcionam mais coerente será a medida tomada sobre 
eles. Vamos discorrer sobre os indicadores básicos que se referem 
aos normais, como da contabilidade tradicional, e estão relacionados 
a déficit e superávit. Já os dinâmicos ficam mais propensos para a 
evolução e as influências no decorrer do tempo e de outras variáveis.

Seção 2 | Estrutura da Matriz Insumo-Produto (MIP)

Seção 3 | Conceito e classificação de gastos públicos e 
contas nacionais

Seção 4 | Indicadores financeiros nacionais
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Introdução à unidade

Todo empreendimento necessita de controle e administração para prosperar, 
e não é diferente para uma nação. Existe uma estrutura para controlar e governar 
um país, que se apresenta como um sistema de ferramentas. 

O Sistema de Contas Nacionais resume um conjunto de contas que auxiliam 
o controle e governança da realidade econômica financeira de uma nação. A 
globalização trouxe a transparência entre as situações financeiras e econômicas 
das nações do mundo, por isso foi necessário padronizar um sistema de contas 
para o mundo, ou pelos menos para países que comercializam entre si.

As teorias, os métodos e as aplicações que são utilizados sobre o Sistema de 
Contas Nacionais ficou para a contabilidade nacional, que é similar à contabilidade 
convencional. A contabilidade nacional é a disciplina que utiliza dados reais e 
distribui-os em contas através de teorias para formar os indicadores e registrar a 
realidade econômica em determinado período.

O objetivo dessa unidade é responder a algumas indagações como: o que 
é Sistema de Contas Nacionais (SCN), ou a Contabilidade Nacional (CN), e para 
que serve? O que é superávit primário? O que é Matriz Insumo-Produto (MIP)? 
Os insumos intermediários são obtidos de que forma? Como são formados os 
indicadores como Carga Tributária Líquida e Índice de Desenvolvimento Humano?

Para entender o SCN, vamos discutir sua origem histórica internacional e a 
influência no Brasil, posteriormente conceituaremos o SCN e discorreremos 
sobre a especificação de algumas contas do SCN do Brasil. Depois de conhecer o 
sistema, é necessário entender a contabilização, que é a operacionalização desse 
sistema, e a contabilidade nacional, que responde pelo processo necessário desde 
a coleta de dados até a geração dos demonstrativos contábeis.

Será proposto também o entendimento de como a MIP vem sendo aceita 
para desenvolver novos indicadores de desempenho para o mundo. Essa matriz é 
realmente uma matriz da matemática, possui colunas, linhas e é compatível com 
as operações matriciais. Os inúmeros índices dão dinamismo aos indicadores, 
promovendo a possibilidade de interpretar resultados entre períodos de tempo 
heterogêneos. O processo de realização da contabilidade nacional existe para 
que a administração do ativo e passivo do governo proponha a melhor forma 
de atender à sociedade, ou seja, é uma ferramenta para a criação de políticas 
governamentais. 
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Seção 1

Estrutura do sistema de contas nacionais e
noções sobre balanço de pagamento

Prezado aluno, vale a pena iniciar o estudo sobre o Sistema de Contas Nacionais 
(SCN) através do entendimento da Contabilidade Nacional, que é um sistema 
praticado para oferecer demonstrativos e indicadores para uma nação. O seu 
surgimento tem história em nível internacional e é atualmente utilizada no Brasil.

O tema Contabilidade Nacional teve sua origem em 1950 quando da publicação 
pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) do 
Sistema Simplificado de Contas Nacionais (SSCN), cujo objetivo era uniformizar as 
contas contábeis dos países com a intenção de gerar indicadores para o mundo 
(COSIF, 2016). 

Posteriormente, em 1953, a Organização das Nações Unidas (ONU) prosseguiu 
buscando normatizar as Contas Nacionais (CN) e lançou os Sistemas de Contas 
Nacionais (SCN), que apresentam quadros de demonstrativos financeiros e 
econômicos de cada país membro da ONU – o objetivo era gerar informações 
estatísticas importantes internacionalmente (COSIF, 2016). 

Em 1968, embasada no SCN, a Europa criou o Sistema Europeu de Contas 
(SEC) e aprimorou-o, relançando-o em 1979. A ONU reformulou o SEC em 1995 
e implementou um novo sistema de contas chamado Contabilidade Nacional 
(CN), o qual é utilizado como padrão em todo o mundo; porém, no Brasil ele virou 
sinônimo de Contabilidade Social (CS) entre os estudiosos, mas não é unânime, pois 
existem autores que fazem distinção entre eles e outros que utilizam com o mesmo 
significado (COSIF, 2016). 

Antes de discutir sobre Contabilidade Nacional (CN) vale a pena trazer um debate 
acerca da Contabilidade Social (CS) e de Contabilidade Nacional (CN) dentro do 
contexto brasileiro.

Introdução à seção
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Segundo Rossetti (1980), Contabilidade Social é a forma técnica de registrar o 
conjunto de grandezas e de variáveis definidas pela Ciência Econômica, tais variáveis 
são definidas representantes de natureza contábil e ainda esclarecedoras em forma 
de indicadores da estatística econômica; enfim, traduzem a realidade econômica 
financeira de uma nação.

Ainda, Contabilidade Social tem esse nome porque, para os brasileiros, o objetivo 
de obter indicadores nacionais é social, por isso entende-se que Social seria a 
possibilidade de os indicadores da Contabilidade Nacional (CN) trazerem melhorias 
sociais.

A CN é formalizada pela Lei nº 4.320/64: “Art. 2º A Lei do Orçamento conterá 
a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica 
financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos aos princípios de 
unidade, universalidade e anualidade” (BRASIL, 1964).

A origem dos Sistemas de Contas Nacionais (SCN) está em um informe de 
1947 do Subcomitê de Estatísticas da Renda Nacional, do Comitê de Especialistas 
em Estatística da Liga das Nações, liderado por Richard Stone. A ONU em 1953 
publicou o System of National Accounts (SNA)1 com recomendações para servir 
como modelo de sistemas de contas nacionais. Mantendo o mesmo formato de 
publicação da série Studies in Methods da ONU, em 1968, foi feita nova revisão nos 
métodos e assumiu o formato de um manual oficial sobre o tema. As alterações 
feitas na época estão disponíveis junto ao documento alterado em <http://unstats.
un.org/unsd/nationalaccount/hsna.asp> (acesso em: 5 set. 2016). 

O SNA de 1968 não mostrava as Tabelas de Recursos e Usos (TRU) e da Conta 
Econômica Integrada (CEI) por setor institucional. Observa-se então que em 1993 
novas alterações surgem decorrentes de países europeus que inseriram em seus 
demonstrativos a TRU, levando a novas adaptações no modelo de 1968. No SNA de 
1993, além da TRU, foi inserida a estimação dos valores a preços do ano anterior e 
não mais a preços de um ano fixo. 

No Brasil, a Lei nº 4.320, promulgada em 17 de março de 1964 por João Goulart e 
editada em 4 de maio do mesmo ano por Castello Branco, trazia em anexo um plano 
que doutrinava sobre a forma operacional de gerar os demonstrativos contábeis do 
Brasil e apresentar os Balanços, como pode ser observado na Figura 3.1, a seguir.

1A STUDY of National Accounts and Supporting Tables. Studies in Methods, New York, n. 2, 1953. Disponível 
em: <http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/1953SNA.pdf>. Acesso em: 5 set. 2016.
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Fonte: Brasil (1964).

Figura 3.1 – Balanço patrimonial (anexo nº 14 da Lei nº 4.320/1964)

ATIVO PASSIVO

TÍTULOS $ $ $ TÍTULOS $ $ $

ATIVO FINANCEIRO
   Disponível
Caixa
Bancos e Correspondentes
Exatores

Vinculado em c/c Bancárias
. . . . . . . . . .

Realizável
. . . . . . . . . .

ATIVO PERMANENTE
Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens de Natureza Industrial
Créditos
Valores Diversos

Soma do Ativo Real
SALDO PATRIMONIAL

Passivo Real Descoberto
Soma

ATIVO COMPENSADO
Valores em Poder de Terceiro

. . . . . . . . . .
Valores Nominais Emitidos:
Diversos

. . . . . . . . . .
TOTAL GERAL

PASSIVO FINANCEIRO
   Restos a Pagar:

. . . . . . . . . .
Serviço da Dívida a Pagar
Depósitos
Débito de Tesouraria

PASSIVO PERMANENTE
   Dívida Fundade Interna:
Em Títulos
Por Contratos
   Dívida Fundada Externa
Em Títulos
Por Contratos
   Diversos

. . . . . . . . . .
Soma do Passivo Real
SALDO PATRIMONIAL

Ativo Real Líquido
    Soma

PASSIVO COMPENSADO
Contrapartida de Valores em

Poder de Terceiros:
. . . . . . . . . .

Contrapartida de Valores
Nominais Emitidos
Diversos

. . . . . . . . . .
TOTAL GERAL

Simplificando, o Sistema de Contas Nacionais (SCN) é o conjunto de normas 
técnicas, recomendadas por acordos internacionais. O objetivo de tais acordos foi 
mostrar as atividades econômicas dos países que se relacionam comercialmente 
entre si, traduzidas em números financeiros. O balanço de pagamento contábil 
do SCN permite que os dados econômicos lançados sejam apresentados em um 
formato utilizado para fins de análise econômica, tomada de decisões e formulação 
de políticas.

As informações geradas através da utilização do SCN fornecem um registro 
completo e detalhado de atividades econômicas complexas que ocorrem em uma 
economia, e da interação entre os diferentes agentes econômicos, e grupos de 
agentes, que ocorrem nos mercados (GUILHOTO et al., 2010).

A CN pode ser vista como a metodologia que alimenta, altera e cria as contas e 
processos no SCN. No Brasil, o SCN divide-se em TRU, as quais são construídas a 
partir de um corte na economia considerando atividades econômicas e produtos, 
e a Conta Econômica Integrada (CEI), que é o núcleo central do SNC, que consiste 
em uma sequência de contas de fluxos inter-relacionadas tem como referência os 
chamados setores institucionais (empresas financeiras e não financeiras, famílias, 
governo e instituições privadas sem fins de lucro a serviço das famílias).
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Para Rossetti (1980), não há divergências acentuadas sobre as noções conceituais 
de CN entre os autores contemporâneos, pois trata-se de uma técnica, uma forma 
de estatística econômica que se propõe a apresentar valores que expressem os 
montantes das transações econômicas, não de uma ciência.

Tal SCN tem normas específicas no Brasil, por exemplo, a Nota Metodológica nº 
4 – Setores Institucionais, da revisão de 2010 do SCN, faz menções aos conceitos 
adotados na definição de unidades e setores institucionais, isto significa detalhar 
minuciosamente estes setores, ou seja, desmembrar de forma satisfatória o 
complexo econômico. As TRUs descrevem as operações de produção, importação 
e usos realizadas pelas atividades econômicas. 

Já as CEI são partes do núcleo central de um SCN, elas representam o setor 
institucional que pode descrever todo o processo de geração, distribuição e 
acumulação da renda – fluxos e estoques.

Os SCNs são conjuntos de normas que formam uma técnica, similarmente 
aos dos sistemas convencionais de contabilidade, que se propõem a apresentar 
em síntese as informações, em unidades monetárias, sobre as de transações 
econômicas que se verificam, em determinado período de tempo, entre os diversos 
setores e agentes do sistema econômico de um país (ROSSETI, 1980).

Para Lopes e Vasconcellos (2000), os Sistemas de Contas Nacionais de um país 
servem para apresentar as medidas de desempenho macroeconômico do período 
de tempo em análise, geralmente anual, ou seja, qual a produção de bens e serviços 
finais, o consumo agregado e o volume de investimento. 

Existem inúmeros sistemas e modelos de Contabilidade Nacional, os quais 
dependem do tipo de economia para serem aplicados. Segundo Lopes e Vasconcellos 
(2000), os dois principais são: 

• o Sistema de Contas Nacionais, elaborado por Richard Stone e adotado pela 
Organização das Nações unidas (ONU); e

• a Matriz de Insumo-Produto, criada por Wassily W. Leontief. 

O primeiro sistema tem sido bem difundido, por ser mais operacional, já que 
inclui apenas as transações com bens e serviços finais, enquanto a Matriz de Leontief 
necessita de um levantamento mais completo, incluindo produtos intermediários.

Ainda segundo Lopes e Vasconcellos (2000), o Sistema de Contas Nacionais, 
criado por Richard Stone, é baseado em três contas econômicas relativas à produção:

• Apropriação ou utilização da renda; 

• Acumulação ou formação de capital dos agentes econômicos, sendo eles: 
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famílias, empresas, setor público e setor externo; 

• E as relativas às operações desta economia com o resto do mundo, as quais 
são denominadas: 

• Conta Produto Interno Bruto (produção);

• Conta Renda Nacional Disponível Líquida;

• Conta Transações Correntes com o Resto do Mundo;

• Conta de Capital (acumulação). 

Nesse modelo, a conta Renda Nacional Disponível Líquida já inclui o Governo e 
as Famílias, compondo o setor de utilização ou apropriação de renda.

Existe também, dentro da gama de sistemas e modelos de Contabilidade Nacional, 
um sistema de cinco contas, a Conta Corrente do Governo explicitamente, fazendo 
partidas dobradas com as outras quatro contas. Para Rossetti (1980), nesse modelo 
as transações econômicas são registradas em cinco contas básicas: empresas, 
unidades familiares, acumulação, Governo e resto do mundo.

Conforme o contexto do parágrafo anterior, os valores lançados a débito devem 
necessariamente corresponder a valores lançados a crédito, respeitando a regra 
contábil das partidas dobradas. Entretanto, a contabilização das transações deve 
ainda conduzir ao equilíbrio estrutural do sistema, tornando clara a articulação entre 
as diferentes categorias de débitos e créditos.

Nesta linha de entendimento, enquadram-se algumas definições usuais da 
Contabilidade Nacional. Segundo Malinvaud (1957), a Contabilidade Nacional é 
um acordo com um rigoroso quadro contábil, de um conjunto de informações 
quantitativas, relacionadas com a atividade econômica da nação. 

A partir deste ponto, prezado aluno, passamos a discutir a CN (usar, controlar e 
aprimorar o Sistema de Contas Nacionais), que atualmente é tratada como disciplina 
da ciência de gerar indicadores nacionais para o mundo.

1.1 Contabilidade Nacional (CN)

Para Culmann (1973), a Contabilidade Nacional não deriva da contabilidade 
comercial, mas segue os métodos científicos utilizados na contabilidade comercial 
e se propõe a apresentar uma síntese de informações quantitativas referentes à 
atividade econômica de um país. 

Para Kendrick (1972), a Contabilidade Nacional é uma parte da Ciência Econômica 
que se ocupa da preparação operacional sistemática responsável por esclarecer 
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um conjunto de informações cíclicas de transações econômicas, verificadas entre 
grupos significativos de agentes durante determinado período.

Em síntese, os dois parágrafos anteriores querem dizer que a similaridade não 
significa que a Contabilidade Nacional esteja conceitualmente subordinada à 
contabilidade comercial tradicional; porém, existem determinadas regras contábeis 
que se verificam em ambas, mas a Contabilidade Nacional possui suas próprias 
bases técnicas, seus próprios sistemas de contas.

Observe a figura a seguir para melhor entendimento do ciclo de detalhamento 
das contas da economia.

O ferramental de contabilidade envolve o desenvolvimento e a aplicação de 
um sistema de natureza contábil-estatístico para registro dos eventos econômicos, 
objetivando fornecer uma visão quantitativa da estrutura e do estado da economia, 
a fim de subsidiar a formulação de planos e políticas econômicas.

Vamos conceituar todas as contas apresentadas na Figura 3.2:

Produção: é o processo que origina os vários bens e serviços úteis que são 
consumidos ou são utilizados num produto posterior.

Fonte: IBGE (2015, p. 5).

Figura 3.2 | Estrutura das contas nacionais no Brasil

PRODUÇÃO

RENDA

PATRIMÔNIO
DE ABERTURA

OUTROS
FLUXOS

ECONÔMICOS

FINANCEIRA
ativos financeiros

CAPITAL
ativos não financeiros

CAPACIDADE/NECESSIDADE
DE FINANCIAMENTO

PATRIMÔNIO
DE

FECHAMENTO

PIB

POUPANÇA

PIB: é a somatória em termos monetários do resultado de todas as 
produções em um espaço geográfico (país, estado, cidade) dentro 
de uma unidade de tempo (ano).

Renda: é a remuneração dos fatores de produção, podendo ser salários 
(remuneração do fator trabalho), aluguéis (remuneração do fator 
terra), juros e lucros (remuneração do capital) e outros que se 
enquadram como retribuição ao empenho em produzir.
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Poupança: é a parte da renda que não é gasta no período em que é recebida, é 
guardada para gerar algum consumo em período futuro.

Patrimônio de abertura: valores que buscam descrever, simbolizar e quantificar, 
através de resultado, os direitos e deveres em unidades 
monetárias que trafegam entre as contas do Governo e suas 
atividades, podendo ser internas ou externas, e ainda neste 
caso, de abertura, representa o valor inicial do período a ser 
analisado.

Capital (ativos não financeiros): são os bens, valores, créditos e direitos em determinado 
momento, que formam o patrimônio de uma nação; neste 
caso, não é, de imediato, passível de venda ou compra em 
mercados financeiros.

Financeira (ativos financeiros): são denominados papéis negociáveis em mercados 
financeiros, todos os possíveis direitos e propriedades que 
podem ser cotados e negociados em bolsas de valores, 
ou negociados a títulos de capitalização, que entre outras 
formas de grande liquidez, a qual significa trocar papéis 
simbólicos por unidades monetárias instantaneamente.

Fluxos econômicos: movimentações monetárias por atividades econômicas, 
financeiras ou contábeis.

Patrimônio de fechamento: são os mesmos valores do patrimônio de abertura, exceto 
ser houve novas contas criadas após o início período em 
questão, porém o “fechamento” representa o valor final do 
período em questão.

Para Rossetti (1980, p. 16), a Contabilidade Nacional é

Para Malinvaud (1957), a Contabilidade Nacional é a apresentação, de acordo 
com um rigoroso quadro contábil, de um conjunto de informações quantitativas, 
relacionadas com a atividade econômica de um país. A OCDE (1959) define a 
contabilidade Nacional como uma técnica com a proposta de apresentar de forma 
quantitativa um quadro do conjunto das transações econômicas de uma nação.

A definição de Kendrick (1972 apud ROSSETTI, 1980, p. 18) é:

[...] uma técnica, similar às dos sistemas convencionais de 
contabilidade, que se propõe a apresentar uma síntese de 
informações, cifradas em unidades monetárias, sobre os 
vários tipos de transações econômicas que se verificam, em 
determinado período de tempo, entre os diversos setores e 
agentes do sistema econômico de um país. 
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A Contabilidade Nacional pode ser entendida como um 
compartimento da Ciência Econômica que se ocupa da 
preparação sistemática e compreensiva de um conjunto 
articulado de informações sobre os vários tipos de transações 
econômicas, verificadas entre grupos significativos de 
agentes durante determinado período; é, assim, uma técnica 
de quantificação, de um conjunto de variáveis que interessam 
à análise econômica global.

Neste ponto, adentrando mais na prática através dos conceitos teóricos da 
CN, Rossetti (1980) exemplifica, conforme a Tabela 3.1, os registros contábeis de 
todas as transações supostas no modelo completo de economia aberta, no qual 
as remunerações dos fatores são lançadas a débito das empresas e a créditos das 
unidades familiares, e ainda se trata de um fluxo de renda que flui da produção da 
economia para os detentores dos recursos produtivos em determinado período. 

Suas atividades de produção só não fluem para as unidades familiares a parcela 
não distribuída dos lucros, uma vez que se incorpora aos recursos que financiarão o 
processo de acumulação, sendo assim contabilizada a crédito da conta de capital. 
A Tabela 3.1, a seguir, demonstra a operacionalização de lançamentos contábeis 
nacionais de um período.

Tabela 3.1 | Modelo de economia aberta (contabilização das transações em bilhões)

Transações
Empresas

Unidades 
familiares

Acumulação Governo
Resto do 
mundo

D C D C D C D C D C

Remuneração dos fatores

    Salários e encargos 730 730

    Aluguéis 45 45

    Juros 30 30

Lucros

        Distribuídos 65 65

        Não distribuídos 20 20

Reservas para depreciação 10 10

Impostos indiretos 100 100

Consumo

    Unids. Familiares 740 740

    Governo 110 110

Poupança

    Unids. Familiares 90 90

    Governo 20 20

Impostos diretos 70 70

Outras receitas Governo 20 20
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Transferências 55 55

Subsídios 5 5

Formação bruta de capital fixo

    Empresas 103 103

    Governo 30 30

Variação de estoques 10 10

Import. de mercadorias e serviços 20 20

Exportação de mercadorias e serviços 22 22

Saldo do balanço de pagamentos em 
conta corrente

3 3

Renda líquida enviada para o exterior 5 5

TOTAIS 1020 1020 925 925 143 143 190 190 25 25

Fonte: Rossetti (1980, p. 142).

As reservas para depreciação, debitadas às empresas, são também creditadas na 
conta de acumulação, por constituírem um tipo de poupança das empresas. Os 
impostos indiretos se somam às remunerações de fatores e à depreciação para a 
totalização do conceito de valor agregado.

O valor agregado ou adicionado é o valor adicionado ao produto em cada 
processo de produção. Somando o valor adicionado em cada estágio de produção, 
chegaremos ao produto final da economia. Por exemplo: a mineradora extrai 
o minério de ferro e adiciona no seu produto final “ferro” seu valor e vende para 
siderúrgica, que, por sua vez, transforma o minério em metal comercializável, deduz 
o valor adicionado da mineradora, acrescenta seu valor agregado e depois vende 
para indústria de automóveis, que acrescentará no carro tanto o custo dos setores 
anteriores (mineração e siderurgia), como também seu valor adicionado. Desta 
forma, a soma dos valores adicionados representa a produção total da economia.

Lançam-se também a débito das empresas e a crédito do Governo a conta que 
ingressa como receitas tributárias arrecadadas através das empresas. Finalmente, a 
débito das empresas resta apenas lançar as importações de mercadorias e serviços. 
Tais importações, ao ingressarem no organismo econômico interno, são debitadas às 
empresas importadoras e creditadas ao resto do mundo. Esse tipo de contabilização 
indica claramente que as importações dão origem a um fluxo de pagamentos que 
sai das empresas importadoras, destinando-se aos países de onde tais fornecimentos 
procederam.

Rossetti (1980) menciona que a crédito das empresas são lançados o consumo 
das unidades familiares e do Governo, agentes aos quais são respectivamente 
debitados o mesmo valor. Lançam-se também a crédito das empresas os subsídios 
concedidos pelo Governo e debitados do próprio Governo. 

É contabilizado a crédito das empresas a formação bruta de capital fixo e a 
variação positiva de estoques; neste caso, trata-se das duas categorias básicas de 
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acumulação interna, ambas resultantes de fornecimentos feitos pelas empresas e 
financiadas por recursos originários da conta de acumulação, à qual, portanto, são 
debitadas. 

Finalmente, creditam-se às empresas as exportações de mercadorias e serviços, 
debitando-as ao resto do mundo. 

Ainda segundo Rossetti (1980, p. 146),

[...] os lançamentos contábeis registrados na coluna das 
unidades familiares mostram a precedência dos créditos e a 
destinação dos valores debitados a esses agentes. Os créditos 
apropriados pelas unidades familiares procedem das empresas 
(remuneração de fatores) e do Governo (transferências), agentes 
aos quais são debitados. Os lançamentos a débitos das unidades 
familiares correspondem ao consumo (creditados às empresas), 
aos impostos diretos e a outras recitas correntes do Governo 
(creditados ao Governo) e à renda líquida enviada para o exterior 
(creditada ao resto do mundo). A poupança das unidades 
familiares, residualmente decorrente da diferença entre o total 
de sua renda e de sua despesa, traduz-se por um débito, cuja 
contrapartida é dada por um crédito na conta de acumulação.

A conta de acumulação acolhe os créditos originários dos agentes internos e do 
resto do mundo, nessa conta creditam-se as poupanças internamente praticadas 
pelas empresas (lucros não distribuídos e reservas para depreciação), a poupança 
das unidades familiares e do Governo; e ainda os saldos deficitários do balanço 
internacional de pagamentos em conta corrente. Estas diferentes categorias de 
recursos destinadas ao processo de acumulação são debitadas aos agentes dos 
quais procederam.

Os impostos indiretos, diretos e outras receitas correntes são as três categorias 
que constituem os lançamentos a crédito do Governo; a primeira das três categorias 
é lançada a débito das empresas, incorporando-se à sua estrutura de custos; as duas 
últimas são contabilizadas a débito das unidades familiares.

A débito do Governo são contabilizados seus gastos em consumo, seus 
pagamentos de subsídios e transferências para os outros agentes. Por fim, o resíduo 
poupado é lançado a débito, cuja contrapartida é representada por um crédito 
lançado na conta de acumulação.

No modelo de economia aberta, Rossetti (1980) esclarece que na coluna 
correspondente ao resto do mundo indicam-se as origens e os destinos dos valores 
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contabilizados como os créditos que são oriundos da importação de mercadorias e 
serviços e/ou pela renda líquida enviada ao exterior. Tais créditos são respectivamente 
lançados a débito das empresas e das unidades familiares. Já os lançamentos 
contabilizados a crédito são dados pela exportação de mercadorias e serviços e 
pelo saldo do balanço de pagamentos em conta correntes.

O Balanço de Pagamentos (BP) é o registro das transações ou fluxos de valores 
econômicos, podendo ser entre residentes e não residentes de uma economia (país) 
em um período de tempo.

Assim, o resto do mundo é creditado pelos fornecimentos feitos à economia 
interna e debitado pelas suas aquisições de bens, serviços e fatores de produção da 
economia interna. Como regra geral, os fornecimentos dão origem a pagamentos 
que fluem de residentes para não residentes e que são debitados aos agentes 
internamente estabelecidos.

As aquisições feitas pelo resto do mundo dão origem, em contrapartida, a 
recebimentos que fluem em direção contrária, sendo, portanto, debitadas aos não 
residentes e creditados aos residentes.

Segundo Sachs e Larraín (2002), a ideia básica da contabilidade do balanço 
de pagamentos está no fato de que há duas definições de conta corrente: como 
balança comercial menos as transferências líquidas do exterior e como variação da 
posição do investimento internacional líquido.

A balança comercial é um instrumento da contabilidade nacional referente à 
descrição das relações comerciais de um país com o resto do mundo. Registra o 
total de dinheiro que entra e sai de um país, na forma de importações e exportações 
de produtos, serviços, capital financeiro, bem como transferências comerciais.

Agora, nesse ponto, sintetizando o contexto discorrido até aqui, existem duas 
contas que resumem as transações econômicas de um país, são elas:

• Conta corrente: registra as entradas e saídas devidas ao comércio de bens e 
serviços, bem como pagamentos de transferências.

• Conta de capital e financeira: registra principalmente transferências de 
patrimônio por migrantes entre países. A conta financeira tem quatro subcontas: 

• Investimento direto; 

• Investimento em carteira; 

• Derivativos e outros investimentos – dentro dessa também existem 
componentes como contas compensatórias: 

• Contas caixas: saldo devedor ou credor no exterior e/ou direitos ou deveres 
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junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI). 

• Contas atrasadas: dívidas advindas de débitos vencidos no exterior.

A soma das duas macrocontas, corrente e de capital, com a conta de erros e 
omissões fornecem o saldo do balanço de pagamentos (SACHS; LARRAÍN, 2002). 

A figura a seguir traz o desenho estrutural do balanço de pagamento com as 
principais contas contábeis e ainda mostra a origem dos resultados.

Fonte: <http://images.slideplayer.com.br/6/5639217/slides/slide_10.jpg>. Acesso em: 22 ago. 2016.

Figura 3.3 | Fluxograma do balanço de pagamento

As transações econômicas são: criação, extinção, transformação e transferência 
de valores econômicos, e envolvem troca de propriedade de bens e ativos financeiros 
e fornecimento de serviços, capital e trabalho.

As características de BP são direcionadas pelo Manual de Balanço de Pagamentos 
do FMI, 5ª edição, 1993, e são contidas as características de periocidade mensal com 
a uniformização em unidade de milhões de US$ milhões e também sua divulgação 
é comum em outubro de cada ano, quando é publicado como calendário de 
divulgação para o ano seguinte.

As contas agregadas do BP são: 

• Transações correntes:

Correspondem ao somatório dos fluxos líquidos de receitas e despesas, entre 
residentes e não residentes, comércio de bens, comércio de serviços, transferências 
de renda, transferências unilaterais correntes (transferências entre moradores de 
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países diferentes):

• Balança comercial:

É a diferença entre exportações e importações, entrada e saída de capital do país, 
pela compra ou pela venda de bens à outros países;

• Serviços:

Os serviços lançados a crédito são as prestações por brasileiro que trabalham 
fora do país e moram no Brasil. Já os serviços lançados a débito são as prestações 
feitas no Brasil por estrangeiros não residentes;

• Viagens internacionais:

Compreendem gastos efetuados por viajantes quando em viagem em qualquer 
outro país;

• Transporte:

Registra os serviços de transporte entre dois pontos por um residente de um 
país para outro. Como o transporte de bens e passageiros, e serviços auxiliares de 
transporte:

• Frete:

Serve para registrar o transporte de mercadorias entre comerciantes de diferentes 
países – a sigla FOB (Free On Board) significa que o país importador é quem paga 
os fretes;

• Passagens:

Serve para registrar o translado de passageiros entre países;

• Seguros:

É comum existir seguro entre transações físicas e monetárias de nações 
comerciantes entre si, essa conta é reservada para seguro de mercadorias compradas 
e vendidas no comércio exterior;

• Gastos governamentais:

Serve tanto para registrar os gastos de organismos internacionais no país como 
os gastos do governo relacionados com representações militares, embaixadas e 
consulados com residentes em outra economia em que se encontram estabelecidos;

• Serviços financeiros:

Registra as despesas e receitas por serviços de intermediações financeiras, como, 
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por exemplo: corretagens, tarifas, comissões e outras formas;

• Gastos com informação:

Registra as receitas e despesas decorrentes de assinaturas de periódicos, da 
utilização de bancos de dados internacionais e das vendas e aquisições de programas 
de computador não incluídas em importações de bens;

• Royalties:

Registra as transações monetárias a crédito ou a débito de uso de ativos intangíveis 
e direitos de propriedade, tais como: licença de exploração de patentes, licença de 
uso de marcas, fornecimento de tecnologia e outras formas;

• Renda:

Registra recebimentos e remessas de salários e ordenados e/ou lucros e 
dividendos;

• Juros:

Atualizações monetárias entre fluxo bilateral de atrasados ou financiados;

• Conta capital e financeira:

Essa conta registra os bens não financeiros não produzidos, que podem ser 
a compra e venda de direitos de propriedade, como marcas, porém não inclui a 
exploração de patentes, as quais são registradas em serviços:

• Transferências unilaterais de capital:

Transferências de patrimônio resultantes de imigração ou emigração;

• Conta financeira:

Registra a soma dos valores dos investimentos diretos ou indiretos, investimentos 
em carteira ou derivativos;

• Créditos comerciais:

Referem-se aos financiamentos de comércio concedidos pelos exportadores 
estrangeiros a seus clientes no Brasil, lembrando que quando o prazo para pagamento 
pelos brasileiros for de até 360 dias é considerado a curto prazo e quando o prazo 
excede 12 meses será considerado de longo prazo;

• Empréstimos:

São desembolsos e amortizações referentes a financiamentos de comércio de 
curto ou longo prazo.
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• Moeda e depósito:

Registra a movimentação de cauções sem prazo definido, depósitos judiciais e 
garantias para os empréstimos vinculados a comércio e depósitos mantidos no País.

• Erros e omissões:

Os erros e omissões são correções de lançamentos efetuados no balanço de 
pagamentos, tais correções são necessárias quando por hipótese são assumidas 
superestimações ou subestimações de contas do BP. Estas falhas são decorrentes 
de discrepância temporal ou de composição das diferentes fontes utilizadas para 
compilar o balanço; 

• Variação de reservas:

É a variação de reservas internacionais do País, deduzidos os ajustes relativos a 
paridades e os ganhos ou perdas relativos a flutuações nos preços dos títulos e do 
ouro.

Concluída a conceituação das principais contas contábeis de um BP, percebemos 
que existem contas e subcontas para melhor discriminar as transações de um país 
com outros países. Para a apresentação do BP, a principal fonte de dados, no 
Brasil, são as estatísticas cambiais (contratos de câmbio), e as informações oriundas 
da Receita Federal (balança comercial), também as informações advindas das 
pesquisas a empresas de transporte, e entre outras fontes de informações para o 
preenchimento do BP estão: COSIF, Contabilidade de reservas internacionais, CVM 
e por fim as estimativas, que são tentativas de tangenciar os valores intangíveis que 
ocorrerem nas transações, por isso, segundo Brasil ([s.d.]b).

Segue a Figura 3.4 com um exemplo simplificado de estrutura de balanço de 
pagamento, nesse exemplo simples as subcontas, que algumas foram explicadas nos 
parágrafos anteriores, encontram-se agregadas, ou seja, aparecem as macrocontas 
que representam a soma das subcontas.

Vale ressaltar que as contas têm níveis e respeitam a desagregação e agregação 
de valores, por exemplo: Balança comercial (BC) é uma subconta de transações 
correntes, já importação e exportação são subcontas da BC, o resultado dessas 
contas são somados e lançados na BC e consecutivamente a BC e as demais contas 
que compõem as Transações Correntes (TC) são somadas e totalizados em TC.
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Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.4 | Exemplo de Balanço de Pagamento (BP)

Transações Correntes (TC)
  Balança Comercial (BC)
  Balança de Serviços (BS)
  Balança de Rendas (BR)
  Transferências Unilaterais Correntes (TUC)

Conta Capital e Financeira (CCF)
  Conta Capital (CC)
  Conta Financeira (CF)

Erros e Omissões (EO)

Saldo do Balanço de Pagamentos (BP)

Haveres das Autoridades Monetárias (HAM)

Depois de conhecer e discutir a contabilidade nacional e o balanço de pagamento 
vamos entender uma estrutura moderna que serve como uma segunda forma de 
contabilização nacional e uma ferramenta para criação de indicadores e para apontar 
direções de políticas econômicas. A Matriz Insumo-Produto (MIP) é a representação 
da economia em forma de matriz.

Criada por Wassily W. Leontief, a Matriz de Insumo-Produto (MIP) terá um 
levantamento mais completo, incluindo produtos intermediários, na Seção 2, a 
seguir. O Sistema de Contas Nacionais será analisado detalhadamente na Seção 3.

1. A Contabilidade Nacional foi por vezes chamada de 
Contabilidade Social no Brasil, e ainda continua assim para 
alguns autores. Para Rosseti, o nome Contabilidade Social 
surgiu porque:

a) Entende-se que Social seria a possibilidade de que os 
indicadores da Contabilidade Nacional (CN) trouxessem 
melhorias sociais.

b) Entende-se que Social seria a possibilidade de que os 
indicadores da Contabilidade Nacional (CN) trouxessem 
melhorias somente empresariais.

c) Entende-se que Social é contraditório a Nacional, pois a 
possibilidade de que os indicadores da Contabilidade Nacional 
(CN) trouxessem melhorias sociais é inacreditável.
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d) Entende-se que Nacional é contraditório a Social, pois a 
possibilidade que os indicadores da Contabilidade Nacional 
(CN) trouxessem melhorias sociais é inacreditável.

e) Entende-se que Nacional e Social são diferentes, pois a 
primeira tem relação social direta e a segunda é uma técnica 
específica de controle, que traria melhorias sociais, mas é 
inacreditável.

2. A conta de transações correntes registrada no Balanço de 
Pagamento serve para lançar o somatório dos fluxos líquidos 
de receitas e despesas, entre residentes e não residentes, 
comércio de bens, comércio de serviços, transferências de 
renda, transferências unilaterais correntes (transferências 
entre moradores de países diferentes). Dentro dessa conta 
existe a conta balança comercial. O que é lançado nela?

a) Os gastos do Governo.

b) Os tributos indiretos.

c) As importações e exportações.

d) A dívida pública.

e) A dívida interna pública.
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Seção 2

Estrutura da matriz insumo-produto (MIP)

A partir deste ponto, passamos a discutir sobre Matriz Insumo-Produto. Tal 
metodologia faz jus ao nome de matriz, pois tem a característica de matriz da 
matemática e segue todos os axiomas, postulados e teorias da matemática com 
relação à estrutura de matriz.

E o que é uma Matriz? Vamos discorrer sobre as definições e aplicabilidades das 
matrizes. Uma matriz é a união de colunas e linhas. A coluna é a ordenação de 
elementos (números, letras ou outros) na vertical e a linha também é uma ordenação 
de elementos, porém na horizontal.

Precisamos compreender a convenção dos matemáticos que dita que a 
ordenação das linhas de uma matriz seja dada de cima para baixo, e a ordenação 
das colunas, da esquerda para a direita. 

Um exemplo: dado um conjunto de números A = {1;2;3;4;5;6;7;8;9}, com 
o objetivo de criar uma matriz com este conjunto, seguindo a regra de que os 
números serão ordenados em uma linha com números pares, consecutivamente 
outra linha com números ímpares e a última com os demais números, sendo que 
cada linha deverá conter três números. Assim, a matriz terá três linhas e três colunas, 
conceitualmente matriz de ordem 3 X 3, como se verifica no resultado a seguir:

Introdução à seção

A =
















2 4 6

1 3 5

7 8 9

Percebemos o que é uma matriz, e ainda no caso de A é uma matriz quadrada, 
pois a quantidade de linhas e colunas são iguais.

A representação da matriz anterior mostra que os seus termos podem ser 
representados pela mesma letra acompanhada de dois índices {a

11
,a

12
,a

13
}, onde o 
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primeiro representa a linha e o segundo a coluna em que o elemento está localizado.

Uma matriz pode ser decomposta em vetores linhas e colunas, como está 
representado a seguir.

A Figura 3.5 mostrar a multiplicação de matrizes.

vetor coluna =
















2
1
7

vetor linha = [ ]2 4 6

Fonte: <http://seusaber.com.br/wp-content/uploads/2013/01/exemplo-multiplicacao-matrizes.png>. Acesso em: 22 ago. 
2016.

Figura 3.5 | Operação de Multiplicação Matricial

As teorias que envolvem matrizes são importantes para entender uma 
representação do SCN em forma de matrizes, pois assim os indicadores 
são gerados de forma abundante e prática.
Para saber mais sobre matrizes, consulte esta fonte:
MASSAGO, Sadao. Matrizes. 14 mar. 2014. Disponível em: <www.
dm.ufscar.br/~sadao/download/?file=student/matrizes.pdf>. Acesso 
em: 22 ago. 2016.

Para iniciarmos o debate sobre a estrutura chamada Matriz Insumo-Produto é 
necessário entender a relação entre insumo e produto. A matéria-prima é considerada 
um insumo, porém outros fatores de produção também são considerados insumos, 
pois transformam a matéria-prima no produto final. Os insumos que são usados no 

2.1 Matriz insumo-produto
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processo de fabricação, por exemplo, mão de obra, capital e outros, são alguns tipos 
de insumo:

• Insumos mecânicos: os equipamentos e máquinas usadas para a transformação 
de matéria-prima em produtos acabados, por exemplo, tratores e sistemas de 
irrigação;

• Insumos biológicos: são de origem vegetal ou animal e compõem ou 
complementam a matéria-prima, por exemplo, adubos e plantas;

• Insumos minerais ou químicos: são provenientes de rochas ou fabricados 
em laboratórios e são necessários para o processo de produção, por exemplo, 
fertilizantes e agrotóxicos.

Já o produto é o obtido no final do processo, quando concretizado; desse modo, 
recebe o nome de produto acabado, pois representa a união de vários insumos 
através de um esforço tecnológico e conclui em artigo que possa ser comercializado 
para o mercado final, isso significa uma opção para consumo das famílias, mas 
também um produto final pode ser vendido para outro produtor que o transformara 
em outro produto final. Dessa forma, o produto final destinado para outra produção 
é chamado de produto intermediário (GUILHOTO, 2011).

Fonte: <http://grade5eisnor.weebly.com/uploads/2/5/1/5/25151059/8233546_orig.gif>. Acesso em: 22 ago. 2016

Figura 3.6 | Transformação de insumo em produto por uma unidade produtiva

Pode ser expressa em uma matriz insumo-produto a relação de compra e venda; 
por exemplo: a agricultura fornece ao setor de alimentos o arroz a granel, o setor 
utiliza este insumo e os transforma em arroz comercial. Nesse exemplo, o setor 
vendedor de arroz, foi a agricultura e o setor comprador foi o de alimentos. 

A figura a seguir amplifica a visão do parágrafo anterior para a real representação 
da estrutura de uma matriz de qualquer nação.
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Fonte: Guilhoto (2010).

Figura 3.7 | Desenho da matriz insumo-produto

A economia divide-se em setores, por exemplo, agricultura, alimento, transporte, 
construção civil, serviços e outros, sendo que no Brasil atualmente são considerados, 
de forma geral, ou seja, não é regra, mas utiliza-se como referência o número de 34 
setores. Essas informações estão dispostas no portal da internet do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE, 2015).

Observando a Figura 3.7 em análise horizontal no quadro dos insumos 
intermediários, esta é a parte que conterá os valores monetários que representam as 
compras dos 34 setores, sendo que cada setor terá uma linha; e pela análise vertical 
as vendas dos mesmos 34 setores, cada setor terá uma coluna.

Os setores podem comprar e vender deles mesmos, ou seja, a agricultura pode 
comprar e vender para a própria agricultura. A demanda final é a soma da identidade 
macroeconômica composta pelo Consumo das Famílias (C), Gastos do Governo 
(G), Investimentos (I) e Exportações (E), e por fim na visão horizontal a Produção 
Total é o valor soma de cada linha da matriz (IBGE, 2015).

Na visão vertical, além dos setores vendedores, tem-se os Impostos Indiretos Líquidos 
(IIL), que são incorporados aos preços dos bens e serviços transacionados. Os tributos 
indiretos são recolhidos pelas empresas durante o processamento da produção, mas 
efetivamente pagos pelos agentes que adquirem o produto na etapa final do processo.

Fonte: Guilhoto (2011).

Figura 3.8 | Matriz insumo-produto genérica
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A agricultura como fornecedora de arroz natural vai ser nomeada como setor 
vendedor 1, que se situa na vertical, onde ficam os setores vendedores na Figura 3.8, 
e para o setor de alimentos vamos nomeá-lo de setor comprador 2, que se situa na 
horizontal, onde ficam os setores compradores na figura. Nessa configuração, o 
elemento X

12
 é quantidade monetária equivalente à quantidade de arroz comprada 

pelo setor de alimentos da fornecedora agricultura.

A divisão na horizontal chamada de demanda intermediária representa todas as 
compras de insumos entre os setores de uma economia, já analisando verticalmente 
os setores se repetem respectivamente, no entanto é possível perceber que a 
agricultura pode vender para ela mesma e para os demais setores. Voltando à análise 
horizontal, a agricultura que chamamos de setor 1 também compra dela mesma e 
compra dos demais setores.

Ainda olhando a Figura 3.8 pela horizontal, vemos que existem mais duas divisões, 
chamadas de Demanda Agregada e Valor Bruto de Produção, ou somente Produção. 
A demanda agregada significa as compras decorrentes do consumo (C) das famílias, 
as compras decorrentes dos Gastos (G) do governo, e também os Investimentos 
(I) e as Exportações (E). Surge uma somatória caracterizada com (Y) que pode ser 
expressa pela equação a seguir:

Y=C+G+I+E                               

A equação 3.1 vem da identidade macroeconômica. Para saber mais, veja a 
sugestão a seguir:

As teorias macroeconômicas que explicam o funcionamento de uma 
economia iniciando por uma economia de dois setores (famílias e empresas) 
e chegando a uma economia de quatro setores (famílias, empresas, Governo 
e resto do mundo) estão disponíveis no seguinte livro:

VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia: micro e macro. 
São Paulo: Atlas, 2002.

Dando continuidade à interpretação da Matriz Insumo-Produto na Figura 3.8, o 
Valor Bruto da Produção, ou somente Produção, significa o total da produção em 
termos monetários de cada setor; por exemplo, se a agricultura for o setor 1 o termo 
X

1
 da coluna Produção significa a soma em unidades monetárias de tudo que a 

agricultura comprou.

Voltando para a teoria, segundo Leontief (1987) apud Guilhoto (2011):

(3.1)
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A análise de Insumo-Produto é uma extensão prática da teoria 
clássica de interdependência geral que vê a economia total 
de uma região, país, ou mesmo do mundo todo, como um 
sistema simples, e parte para descrever e para interpretar a 
sua operação em termos de relações estruturais básicas 
observáveis. (Leontief, 1987, p. 860)

Guilhoto (2011) discute as subdivisões para a Matriz Insumo-Produto (MIP), como 
se observa no Quadro 3.1.

• Z
12

 é a produção do setor 1 que é utilizada como insumo intermediário pelo 
setor 2;

• C
1
 é a produção do setor 1 que é consumida domesticamente pelas famílias;

• G
1
 é a produção do setor 1 que é consumida domesticamente pelo governo;

• I
1
 é a produção do setor 1 que é destinada ao investimento;

• E
1
 é a produção do setor 1 que é exportada;

• X
1
 é a produção doméstica total do setor 1.

Onde, segundo Guilhoto (2011):

 • Z
12

 é o fluxo monetário entre os setores 1 e 2;

 • C
1
 é o consumo das famílias dos produtos do setor 1;

 • G
1
 é o gasto do governo junto ao setor 1;

 • I
1
 é demanda por bens de investimento produzidos no setor 1;

 • E
1
 é o total exportado pelo setor 1;

Fonte: Guilhoto (2011).

Quadro 3.1 | Redistribuição das submatrizes da MIP para dois setores
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 • X
1
 é o total de produção do setor 1;

 • T
1
 é o total de impostos indiretos líquidos pagos por 1;

 • M
1
 é a importação realizada pelo setor 1;

 • W
1
 é o valor adicionado gerado pelo setor 1.

Para Guilhoto (2011), a figura anterior possibilita escrever a equação abaixo: 

 X1 + X2 + C + G + I + E = X1+ X2 + M + T + W           

Através da equação (3.2) pode-se eliminar X1 e X2 de ambos os lados, resultando 
em:

C + G + I + E = M + T + W                      

Rearranjando: C + G + I + (E – M) = T + W, essa equação (3.4) representa as 
identidades macroeconômicas.

Caro aluno, a complexidade da representação da estrutura contábil de uma nação 
através de uma matriz é feita, na verdade, para simplificar os indicadores e torná-los 
comuns para servir de base para tomadas de decisões políticas e econômicas.

A MIP serve para medir a atividade econômica agregada de um país, e o seu 
diferencial é a demonstração dos produtos intermediários, esse que a contabilidade 
através do sistema de contas não mostra, pois somente considera os bens e serviços 
finais em seus demonstrativos (VASCONCELLOS, 2011).

Os insumos intermediários, ou produtos intermediários, são deduzidos pela MIP 
através do coeficiente técnico que é obtido pela operação matricial a seguir.

Cabe no contexto proposto de MIP a famosa “matriz inversa de Leontief”, que 
possibilita a criação de vários indicadores econômicos baseados na MIP. Tal inversa 
é obtida pela operação matricial de inversão, segue a estrutura matemática:

A é a matriz de coeficientes diretos de insumo de ordem (n x n) obtida através da 
operação (3.5) sob a matriz Z

ij
, desta forma fazendo a operação (I – A)-1y, onde I é a 

matriz identidade, obtém-se a matriz de coeficientes diretos e indiretos, ou a matriz 

(3.5)

(3.6)

A
a a
a a

a
Z
X

quantoo setor j compra do setoij ij

ij ij
ij

ij

j

= → = =� � �� �� � � rr i
valor da produçãodo setor j

�
� � � � �

x I A y= −( )−1

 (3.2)

 (3.3)
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de Leontief, que traz a quantidade de insumo necessário para produzir uma unidade 
de produto acabado que atenderá a demanda final (X

i
).

Percebemos que a intenção de Leontief com sua matriz foi explicar o quanto cada 
setor, uma vez que estão interligados, precisa produzir de seu produto para entregar 
um produto para demanda final (consumidor), lembrando que a necessidade supera 
somente os próprios insumos, pois existe a interdependência, e isto significa que 
o setor atenderá também os outros setores. Por isso temos coeficientes diretos e 
indiretos, ou seja, produz em relação direta ao seu próprio produto e também de 
forma indireta para atender ao setor ligado indiretamente a sua produção e vice-versa.

Exemplificando, a agricultura, para oferecer soja para a demanda final (consumo 
da família), precisa suprir também a demanda (de substrato de soja) do setor de 
adubos que produzirá o adubo, o qual a agricultura precisa para produzir a soja, desta 
forma, é aceitável que para cada tonelada de soja comercializada com a demanda 
final o setor de agricultura pode ter necessidade de produzir 1,2 tonelada de soja.

A MIP tem vários indicadores e teorias para demonstrar sua utilidade 
no conjunto de ferramentas úteis para uma administração nacional. O 
link com um material de apoio está disponível em: <http://www.bndes.
gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/
conhecimento/revista/rev2911.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2016.

1.  A Matriz Insumo-Produto (MIP) trouxe algumas interpretações 
das contas nacionais que ainda não eram possíveis de obter 
com a contabilidade nacional, o fluxo de insumos indiretos 
significa a transferência entre setores de uma economia que 
comercializam para conseguir produzir seu produto acabado. 
Sobre a matriz de coeficiente técnico direto e indireto de uma 
MIP, pode-se dizer que:

a) A matriz de coeficientes técnicos diretos e indiretos é obtida 
pela inversa de Leontief.
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b) A matriz de coeficientes técnicos diretos é obtida pela 
inversa de Leontief, e indiretos por divisão de matrizes.

c) A matriz de coeficientes técnicos diretos é obtida pela 
inversa de Leontief, e indiretos por multiplicação de matrizes.

d) A matriz de coeficientes técnicos diretos e indiretos é 
obtida pela inversa de Vasconcellos.

e) A matriz de coeficientes técnicos somente diretos significa 
o valor necessário de produção para entrega cada unidade 
de produto acabado para a demanda final.

2. A matéria-prima é considerada um insumo, porém outros 
fatores de produção também são considerados insumos, pois 
transformam a matéria-prima no produto final. Os insumos 
são usados no processo de fabricação, por exemplo: mão 
de obra e capital. Sobre os insumos mecânicos, pode-se 
afirmar que:

a) São os materiais e matérias-primas que são utilizados 
somente no setor de prestação de serviços de manutenção 
de veículos.

b) São os equipamentos e máquinas usadas para a 
transformação de matéria-prima em produtos acabados.

c) São os materiais que podem ser movidos fisicamente 
dentro de uma estrutura produtiva sem comprometer as 
ligações hidráulicas.

d) São os insumos como a força de trabalho humano, o 
capital monetário e os esforços produtivos específicos.

e) Os insumos mecânicos compreendem máquinas 
específicas com controles motorizados.
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Seção 3

Conceito e classificação de gastos públicos e 
contas nacionais

Segundo a publicação de séries históricas de dados e indicadores fiscais do 
Ministério do Planejamento através do orçamento e gestão em 2010, a estabilidade 
da moeda do nosso país é dada como fato a partir de meados da década de 1990. 
Também a criação do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) em 
1986 veio fazer a constatação da necessidade de financiamento do setor público, 
no conceito “abaixo da linha”, pelo Banco Central do Brasil a partir de 1991.

Dentre outras medidas de aperfeiçoamento da contabilidade pública, a criação 
da Conta Única em 1988 promoveu um significativo avanço no desenvolvimento 
de estatísticas fiscais e na apuração de resultados fiscais. Com relação ao conceito 
“abaixo da linha”, o Ministério do Planejamento (BRASIL, 2007), esclarece que, a partir 
de 1997, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) passa a demonstrar o Resultado 
Primário e que a este resultado coube o indicador de “acima da linha”, representando 
um grande marco na divulgação de estatística econômico-fiscal no Brasil. 

Resultado Primário é a diferença entre as receitas e despesas do setor público, 
não computadas as despesas com juros da “rolagem da dívida” e operações de 
crédito ativas e passivas. O Banco Central do Brasil (BCB) publicou indicadores com 
informações até março de 2015 e os resultados fiscais podem ser apurados de duas 
formas: “acima da linha”, que corresponde à diferença entre as receitas e as despesas 
do setor público, e “abaixo da linha”, que corresponde à variação da dívida líquida 
total, interna ou externa. 

Em outras palavras, o método “acima da linha” apura o resultado fiscal pela 
diferença entre fluxos, o que permite melhor acompanhamento da execução 
orçamentária pelo controle das receitas e despesas. 

Já o segundo método, que parte dos saldos da dívida pública para obter as 
necessidades de financiamentos, assegura a uniformidade das informações e 
permite destacar as fontes de financiamento do setor público. Pelo método “abaixo 
da linha”, o resultado nominal equivale à variação da dívida fiscal líquida, excluídos os 

Introdução à seção
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encargos financeiros líquidos.

Voltaremos posteriormente a discutir os conceitos abaixo e acima da linha, mas 
antes, para melhor entendimento desses, é necessário discorrer sobre as contas do 
sistema econômico de contas.

A figura a seguir serve para introduzir o estudo de como é uma estrutura contábil, 
com contas e subcontas.

Fonte: <https://financasfaceis.files.wordpress.com/2010/03/contas_nacionais_1.png>. Acesso em: 22 ago. 2016.

Tabela 3.2 | Demonstração das contas: produção, apropriação (renda) e capital

Os dados são lançados conforme as contas contábeis, lembrando que existe 
o método de partida dobrada, e dessa forma chega-se a um resultado positivo ou 
negativo, por exemplo: na conta capital lança-se a débito a soma dos gastos com 
investimento e a crédito a soma da poupança da população.

Na maioria dos livros de macroeconomia estudam-se as três óticas de mensuração 
da atividade econômica. Vamos conceituá-las.

3.1 Estrutura contábil brasileira 
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A primeira é o Produto Nacional (PN), que representa a soma do valor de todos 
os bens e serviços finais produzidos em determinado período de tempo. A segunda 
é a Despesa Nacional (DN), representa a soma das despesas dos vários agentes na 
compra de bens e serviços finais. E a última, Renda Nacional (RN), resulta da soma 
dos rendimentos (lucros, dividendos, juros e salários) pagos às famílias ou agentes 
pela utilização de seus serviços produtivos (VASCONCELOS, 2011). 

Para obter um exemplo com Contabilidade Nacional, vamos pegar a RN, pois essa 
é a soma em valores monetários dos rendimentos, mas como é a contabilização? 
Vamos notar no quadro a seguir como os agentes chegam ao RN através da 
contabilidade.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3.2 | Detalhamento da conta renda nacional

Débido Crédito

2.1. Consumo final das famílias
2.2. Consumo final das APUs
2.3. Saldo: poupança bruta

2.4. PIB a custo de fatores
2.5. Impostos indiretos
2.6. Menos subsídios
Subtotal: PIB a preços de mercado
2.7. Menos renda enviada ao exterior
2.8. Renda recebida do exterior

Utilização da renda nacional disponível Apropriação da renda nacional 
disponível

Valor a preço de mercado significa o preço que o consumidor final paga pelo 
produto, ou seja, preço corrente no mercado. Logo, o preço de mercado contempla 
os impostos indiretos e diretos, as margens de lucro. Os valores a custo de fatores 
de produção não incluem os impostos e margens agregadas, somente os custos 
necessários para cobrir a produção.

Poupança nacional assume a parcela da renda nacional não consumida no 
período, é a diferença entre a renda e o consumo. Investimento simboliza o gasto 
em bens que representam aumento da capacidade produtiva da economia, o que 
possibilitará gerar rendas futuras. A depreciação é o desgaste, traduzido em unidades 
monetárias, do estoque de capital físico, em dado período.

Como não é possível, neste capítulo, abrir todas as inúmeras contas das 
demonstrações contábeis governamentais, o primeiro link abaixo serve 
para esclarecer outras contas do governo e segundo link para demonstrar 
a utilização desse plano de contas mostrando os resultados monetários 
de algumas contas. Disponíveis em:
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<http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/pdf/020000/020600> 
e <http://portal3.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/Rio20/fichas/
ptb_03_contas_do_governo.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2016.

Segundo o BCB (BRASIL, [s.d.]b, p. 3):

No que diz respeito às contas nacionais, o BCB (BRASIL, [s.d.]b) define os 
Resultados nominal, operacional e primário do setor público. O resultado nominal é 
o conceito que representa a diferença entre o fluxo agregado de receitas e despesas 
totais, num determinado período. Essa diferença corresponde à necessidade de 
financiamento do setor público (NFSP). 

Para se verificar o resultado operacional, exclui-se do resultado nominal o 
valor referente à atualização monetária da dívida líquida. Já o resultado primário 
corresponde ao resultado nominal menos a parcela referente aos juros nominais 
incidentes sobre a dívida líquida. Ainda segundo o BCB (BRASIL, [s.d.]b, p. 2):

Enquanto as necessidades de financiamento são uma medida 
do fluxo de recursos requerido para o setor público fazer 
frente aos seus dispêndios num determinado período, a dívida 
líquida computa o estoque de endividamento gerado pela 
apropriação da poupança dos demais setores da economia.

O resultado primário, uma vez que não considera a apropriação 
de juros sobre a dívida existente, evidencia o esforço fiscal do 
setor público livre da “carga” dos déficits incorridos no passado, 
já que as despesas líquidas com juros (também chamadas carga 
de juros) dependem do estoque total da dívida pública e das 
taxas de juros que incidem sobre esse estoque. Se o setor público 
gasta menos do que arrecada, desconsiderando a apropriação 
de juros sobre a dívida existente, há superávit primário. 

A teoria econômica afirma que os recursos são escassos, desta forma toda 
atitude governamental de deslocamento de gastos deixa alguns agentes satisfeitos e 
outros agentes insatisfeitos, isso resulta em uma  disputa para os recursos oriundos 
do empenho governamental (BENITEZ, 2003). 
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O dilema da melhor opção de gasto governamental sempre resultará em conforto 
e desconforto, porém cabe racionalidade nesta distribuição do prêmio pela vitória 
na disputa por uma demanda controlada e divulgada por portais de transparências 
(PLATT NETO, 2006).

Os conflitos de interesses se confirmam no campo político. Certos interesses 
sobrepõem o consenso quanto à necessidade de redução do déficit público 
(CHANG; GRABEL, 2004). 

Sempre houve necessidade de cortes, ou seja, de administração coerente, 
portanto tais cortes são repugnados como se fossem premeditações racistas e não 
racionais. Todos querem que os cortes não os atinjam (BENITEZ, 2003). 

Uma ideologia transversal pressupõe que os gastos governamentais tornem o 
Governo assistencialista, não das necessidades sociais, mas sim das empresariais. 
O governo não cria recursos, mas suga os recursos do povo. Tal entidade coleta 
recursos através dos impostos de uma parte da população para transferir esses 
recursos de outra forma a outra parte (CHANG; GRABEL, 2004).

Ao governo cabe justificar seus gastos por meio do resultado de sua política, 
tal resultado acaba por desembocar em um indicador conhecido, o crescimento 
econômico, cumpre a esperança que uma atenuação fiscal resulte em pontos 
percentuais a mais do PIB em relação ao período anterior. Quando o Governo 
consegue justificar seus atos, é um alívio político, e pressupõe que executores e 
parlamentares que cumpriram seus papéis (BENITEZ, 2003).

As despesas correspondem ao total da despesa primária realizada pela 
administração federal, que está subdividida em despesas do Tesouro Nacional 
(pessoal e encargos; custeio e capital; transferências ao BACEN), despesas da 
Previdência Social (benefícios previdenciários) e despesas do Banco Central do 
Brasil. Os métodos de Apuração são orientados pela Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) a partir de consultas junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Governo Federal (SIAFI), além de informações do BACEN (BRASIL, [s.d.]b).

Receita tributária deriva da arrecadação estatal de tributos. Tributos são espécies 
de impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as 
contribuições especiais. A legitimidade das arrecadações são prefixadas em lei. 
Tais receitas tributárias têm como finalidade o custeio das despesas estatais e suas 
necessidades de investimento (BRASIL, [s.d.]b). 

O ciclo é simples: por fora, o Estado, para cumprir com seus compromissos, 
precisa arrecadar recursos financeiros, que são obtidos principalmente através da 
atividade tributária (BENITEZ, 2003). As receitas tributárias são partes integrantes da 
receita pública, não respondem por fontes de receita do Estado como as receitas 
das empresas estatais (CHANG; GRABEL, 2004).
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As receitas correspondem ao total da arrecadação tributária, impostos e 
contribuições, e outras arrecadações feitas através da Administração Pública Federal 
(APF). Tais receitas constituem-se em receitas correntes e são compostas por tributos, 
contribuições sociais e econômicas, concessões, dividendos, doações, convênios 
e decorrentes do próprio esforço de arrecadação de cada unidade orçamentária 
(BRASIL, [s.d.]b).

As formas que o órgão governamental se utiliza para declarar tais valores são os 
métodos de apuração. Através destes se obtêm os dados que são dispostos no portal 
da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Fazem parte desse método as consultas ao 
SIAFI, à Receita Federal do Brasil/MF, ao Ministério da Previdência e ao Banco Central 
do Brasil.

O crescimento econômico pode ser visto como crescimento da produção 
e do consumo de bens e serviços, isso representa o aumento no tamanho e na 
quantidade das células econômicas, que podem ser dos setores: primário, secundário 
ou terciário, e que invariavelmente vão necessitar de investimento ou assistência 
governamental (JONES, 2000).

As características de um país com taxa de crescimento relevante são: possuir 
recursos econômicos próprios em quantidades satisfatórias, força de trabalho 
crescente, proporção da renda nacional poupada e investida razoável, inovação e 
aperfeiçoamento tecnológico considerável (VASCONCELLOS, 2010).

O governo capta os recursos por meio dos impostos cobrados da população para 
transferir esses recursos para a própria população através de serviços e assistências. 
Esse recurso é gasto com a função típica de governo, que é suprir as necessidades 
de saúde, educação, defesa nacional, policiamento, regulação, justiça e assistência 
social.

Dentro do comprometimento com a educação, o Brasil, através dos governos 
federal e estadual, alcançou sua assistência ao ensino superior. Por isso, mais 
impostos são cobrados, e os recursos transferidos para as instituições de ensino 
superior.

No contexto que o governo cobra impostos para suprir as necessidades julgadas 
como de responsabilidade dele, então os gastos públicos constituem-se na principal 
peça de atuação do governo. 

Diversas funções do governo, as quais cumprirá através de gasto público, levam a 
uma tendência de crescimento do gasto público que tem sido constatada em várias 
políticas e monitoramento governamentais.

Para melhor aplicar os recursos públicos, surgem os indicadores financeiros e 
dinâmicos – estes últimos são com atualizações instantâneas a cada período – para 
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ajudar. Na próxima seção conheceremos alguns indicadores utilizados pelo Governo 
e trataremos de como foram criados.

1. Existem três óticas para medir o desempenho de uma 
economia. O crescimento de uma economia dependente 
de alguns fatores, como investimento, população e nível 
tecnológico, entre outros. A mensuração desse crescimento é 
notado pelo aumento do PIB, porém para chegar ao resultado 
é necessário o caminho proposto pela macroeconomia e a 
aplicação pela Contabilidade Nacional. Sobre as três óticas, 
julgue com (V) verdadeiro ou (F) falso as afirmações abaixo.

(__) Produto Nacional (PN) representa a soma do valor de todos 
os bens e serviços finais produzidos em determinado período 
de tempo.

(__) Despesa Nacional (DN) representa a soma das despesas 
dos vários agentes na compra de bens e serviços finais.

(__) Renda Nacional (RN) resulta da soma dos rendimentos 
(lucros, dividendos, juros, aluguéis e salários) pagos às famílias 
ou aos agentes pela utilização de seus serviços produtivos.

Assinale a alternativa correta.

a) V, F, V.

b) V, V, V.

c) F, F, V.

d) F, F, F.

e) V, V, F.

2. O governo pratica seus gastos para obter o resultado 
de sua política, que é demonstrado por um indicador bem 
conhecido, o crescimento econômico. Porém, os gastos só 
são possibilitados pelas receitas. Sobre as receitas tributárias 
do governo, pode-se afirmar que:
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a) São espécies de impostos, taxas, contribuições de melhoria, 
empréstimos compulsórios e as contribuições especiais.

b) São os resultados positivos obtidos com as empresas 
estatais, e esse valor é especificamente uma receita tributária 
direta.

c) São os impostos, taxas e contribuições de melhoria 
recebidas pelo governo somente das empresas estaduais.

d) São provenientes somente dos impostos indiretos, cuja 
aplicação é para todas as empresas nacionais.

e) São provenientes do saldo entre impostos diretos e 
indiretos.
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Seção 4

Indicadores financeiros nacionais

No início desta seção vamos diferenciar os conceitos Bruto, Líquido, Nominal 
e Real, que são usualmente publicados como classificações dos resultados da 
Contabilidade Nacional. 

Para entender o valor bruto e líquido pode-se pegar como exemplo a Carga 
Tributária Bruta (CTB), que é a soma da arrecadação do governo com todos os tipos 
de tributos e taxas, e a Carga Tributária Líquida (CTL), que é obtida pela diferença 
entre a CTB e a soma das transferências e subsídios que o governo fez ao setor 
privado (VASCONCELLOS, 2010).

O primeiro indicador que vamos estudar a sua criação para assimilar a classificação 
de valor bruto e valor líquido é o Índice de Carga Tributária Bruta (ICTB), que é 
calculado conforme a equação a seguir:

Agora o Índice de Carga Tributária Líquida (ICTL) pode ser obtido conforme a 
equação a seguir:

Os dois exemplos iniciam a criação dos indicadores propostos nesta seção. 
Resumindo, os valores que serão utilizados para criar qualquer indicador, no caso de 
indicador nacional, saírão dos lançamentos feitos nas contas contábeis controladas 
e administradas pela Contabilidade Nacional.

Para entender os valores nominais e reais, precisamos resgatar dois aspectos, o 
primeiro é relembrar da macroeconomia que PN é representado pela equação a 
seguir:

(3.7)

(3.8)

Introdução à seção

ICTB Impostos taxas
PIBa preçodemercado

=
∑ +�
�� � �

ICTL
Impostos taxas transferênciae subsidios

PIBa pre
=
∑ + − ( )�

��
�� ççodemercado� �
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A expressão (3.9) representa que o Produto Nacional (PN) é a soma da multiplicação 
do preço de cada produto produzido pela sua respectiva quantidade produzida, isso 
será PN traduzido monetariamente. Quando o preço levado em consideração para 
calcular o PN é o preço corrente, ou seja, o preço de quando foi produzido, temos 
o PN Nominal (PNN). A diferença para PN Real (PNR) é que este, quando calculado 
em tempo diferente daquele em que ocorreu a produção, precisa ser deduzido com 
um índice de preço (VASCONCELLOS, 2010).

O índice de preço é o outro aspecto que é necessário para entender a diferença 
entre nominal e real. Ele pode ser chamado de deflator, e a operação de dedução 
pode ser chamada de deflacionamento. Agora vamos entender o que são índices 
para depois concluirmos o conceito de PNR (VASCONCELLOS, 2010).

Os índices de preço servem para trazer os preços a valores atuais, ou seja, os 
preços são números que agregam e representam determinada cesta de produtos. 
O objetivo do índice é medir a inflação sofrida pelo preço no decorrer do tempo.

Os Números Índices Simples de Preço são calculados através da razão entre o 
preço observado de um produto em um período qualquer e o preço do mesmo 
produto no período base. Já os Números Índices Relativos de Ligação sintetizam as 
variações econômicas entre dois períodos consecutivos.

Existem classificações para os índices de preço, como, por exemplo: índice de 
preço por atacado, que são utilizados para a agricultura e a indústria; e índice de 
preço para o varejo, que significa que o preço será para o consumidor final.

Entrando na questão de deduzir a variação de preço devido à inflação entre 
períodos diferentes, o índice de Paasche, um índice que capta as alteração nos valores, 
tais valores trazem a ponderação que é feita em função dos preços e quantidades 
do período atual. Para melhor compreendimento  segue abaixo  formula de calculo 
para índice de Paashe:

(3.9)PN p qcom p preçoeq quantidade=∑ = =

(3.10)IndicedePaashe p q
p q

ti ti

t i ti

*
*

=
∑
∑ −( )1

Com (p) preço, (q) quantidade, (t) período, (t-1) período anterior e i significa um 
produto qualquer (VASCONCELLOS, 2010).

Para conhecer vários números índices e índices de preço do Brasil, é 
necessário ler o artigo do BCB disponível em: 
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< h t t p : / / w w w 4 . b c b . g o v . b r / p e c / g c i / p o r t / f o c u s / F A Q % 2 0
2-%C3%8Dndices%20de%20Pre%C3%A7os%20no%20Brasil.pdf>. Acesso 
em: 22 ago. 2016.

Agora é possível chegar ao PNR, basta dividir o PNB pelo índice de preço entre 
duas épocas e o resultado será o PNR, conforme a equação a seguir:

A utilização de índices e outras expectativas ou estimativas origina os indicadores 
dinâmicos, que podem ser construídos a partir de qualquer indicador financeiro, porém os 
dinâmicos vão ao encontro de uma classe de indicadores com algum aspecto qualitativo.

Para aprimorar o entendimento da criação de indicadores, vamos compreender 
sua utilidade. Existem vários temas econômicos que são objetos de discussão entre 
agentes econômicos, entre eles o déficit público e o endividamento do setor público. 

Vale também retomar termos já mencionados, como “acima da linha”, que é utilizado 
pela STN e se traduz na apuração da diferença entre receitas e despesas orçamentárias; 
e também “abaixo da linha”, que é adotado pelo Banco Central do Brasil e representa a 
necessidade de financiamento do déficit público – este último resulta do cálculo a partir 
da variação da dívida líquida do setor público junto ao setor privado.

Os jargões criados a partir de demonstrativos das contas do governo transformaram 
se em indicadores ligados à necessidade de financiamento do Setor Público. Para 
interpretar um  indicador gerado pelas informações sobre contas do Governo é 
preciso saber como são calculados os três tipos de resultados, que são:

• Resultado Nominal do setor público:

É obtido através da diferença entre o total das receitas correntes do governo, sendo 
elas tributárias e outras receitas e o total de suas despesas, sendo algumas delas: 
custeio, transferências, subsídios, financeiras e de capital (VASCONCELLOS, 2010). 
Portanto, está inclusa a despesa governamental de capital, que contém os juros da 
dívida pública em determinado período de tempo (mês, trimestre ou ano), incluindo, 
então, a variação devida à atualização monetária da própria dívida;

• Resultado Operacional do setor público:

É o resultado nominal com o montante da dívida pública, porém não comtempla 

(3.11)PNR PNN
índicede preço

= *100

4.1 Indicadores de valores econômicos
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a atualização monetária;

• Resultado Primário do setor público:

Com a rolagem o montante da dívida pública, assimila os juros de período a 
período do resultado primário excluindo os juros do período anterior. Esse resultado 
serve para possibilitar uma melhor avaliação das contas públicas no presente, como se 
não existisse efeito da dívida (VASCONCELOS, 2010).

Os resultados discutidos, nominal, operacional e primário podem ser obtidos por 
duas óticas: agregado ou desagregado.

O resultado agregado refere-se à soma das divisões da esfera governamental, como 
estados e municípios. É também considerado agregado quando é obtido pela soma 
dos sub-resultados dos setores, como: Tesouro Nacional (TN), Previdência Social (PS) 
e Resultado das Instituições Estatais (VASCONCELOS, 2010).

Já o resultado tanto nominal como operacional ou primário pode ser obtido pela 
ótica de desagregado, em que faz menção à determinada divisão existente no Governo.

Tais resultados são necessários para gerar a indicação de superávit ou déficit. Se 
o resultado nominal, operacional ou primário for negativo, é um indicador de déficit 
público; caso contrário, será um superávit.

Vale ressaltar que esse contexto facilita o entendimento de que uma nação pode 
ter o resultado primário (aquele sem os juros da dívida) superavitário, e ter o resultado 
nominal (aquele com a atualização e ou juros da dívida oriundos da rolagem) deficitário.

Então, os indicadores de superávit e déficit são importantes para que o gestor 
conceitue as despesas e receitas orçamentárias como acima ou abaixo da linha. Tal 
análise é direcionada à Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP), que 
também é considerada indicador; dessa forma, obtém-se a noção do porquê da 
necessidade de criar indicadores através das contas do Governo.

Para um melhor entendimento, vamos analisar o exemplo a seguir calculado 
hipoteticamente com a demonstração dos resultados até agora discutidos.

Tabela 3.3 | Exemplo de aferição de resultado contábil nacional

Contas Públicas em Bilhões

1 - Receita total 339

      1.1 Tributária 170

      1.2 Previdência 93

      1.3 Outras receitas correntes 76

2 - Despesa total 347

      2.1 Pessoal e encargos 160
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No exemplo da Tabela 3.1, a nação que obteve esses resultados tem superávit 
primário e déficit operacional e nominal. Outro ponto é que podemos obter um 
indicador Índice Bruto da Dívida, dividindo a conta “2.3 Juros nominais da dívida” pela 
receita total, conforme abaixo:

São vários os indicadores que podem servir para orientação de um órgão envolvido 
na contabilidade nacional, basta entender que a criação deles é a partir de resultados, 
contas e valores oriundos das demonstrações, que vêm da contabilização nacional.

      2.2 Benefícios da previdência 155

      2.3 Juros nominais da dívida 32

          a) Atualização monetária 5

          b) Juros reais 27

3 - Resultado Nominal = {[1] (-) [2]} -8

4 - Resultado Operacional ={[3] (-) [2.3(a)]] -3

5 - Resultado Primário = {[3] (-) [2.3]} 24

Obs.: [ ] em módulo. 
Fonte: elaborada pelo autor.

(3.12)IndiceBrutodaDívida .
=

=2 3 32
1

nom da dívida
Receita tota

=100 9 43* ,

São muitos os indicadores utilizados no Brasil, conheça-os no artigo 
do BCB disponível em: <http://www.orcamentofederal.gov.br/
informacoes-orcamentarias/estatisticas-fiscais/cronograma/anual/
Notas_e_metadados_2010.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2016.

Para finalizarmos esta unidade, vamos descrever um indicador qualitativo como o 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Vamos primeiro conceituá-lo.

O IDH foi desenvolvido pelos economistas Mahbub ul Haq e Amartya Sen em 
1990 para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) com 
o objetivo de classificar os países conforme o desempenho de políticas sociais 
(PAPALIA; FELDMAN, 2013). Teve como objetivo explícito: “Desviar o foco do 
desenvolvimento da economia e da contabilidade de renda nacional para políticas 
centradas em pessoas”.

O IDH veio para testar o desempenho das políticas em três dimensões básicas do 
desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. Ele mudou a perspectiva dos 
indicadores de pobreza que relacionavam o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, 
que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Esse indicador 
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é uma medida geral e sintética que quantifica o desenvolvimento humano, algo 
que tem relação qualitativa, mas depende do crescimento econômico (PAPALIA; 
FELDMAN, 2013).

Para conseguir calcular o IDH de um país, são necessários três outros índices: 

• Índice de Educação: taxa de alfabetização e escolaridade.

• Taxa de alfabetização: proporção de pessoas alfabetizadas a partir dos 15 
anos de idade.

• Taxa de analfabetismo: proporção de pessoas com mais de 15 anos de idade 
sem alfabetização.

• Taxa de escolaridade: somatória das pessoas matriculados em alguma 
atividade de educação independentemente da idade.

• Longevidade: expectativa de vida ao nascer.

• Saúde: número de pessoas que têm acesso à saúde.

• Salubridade: número de pessoas que vivem sem risco de insalubridade.

• Renda: medido a partir do PIB per capita.

• Isolar a inflação: a renda medida pelo IDH é em dólar PPP (Paridade do 
Poder de Compra).

Agora é preciso analisar a metodologia para quantificar o IDH, ou seja, chegar 
a um número que pode representar de forma ordinal as características qualitativas 
mencionadas.

Os índices são calculados levando em consideração um nível mínimo, ou seja, 
foi criado pelo programa da ONU um valor mínimo para longevidade, que foi de 
20 anos; para educação, o índice de escolaridade mínimo é zero; e para renda, o 
mínimo ficou em 100 dólares per capita. Assim sendo, observe como fica a equação 
do cálculo do IDH.

(3.12)

(3.14)

(3.15)

E índicedeeducação Valor do país omínimoestipulado
Val

= =
−� � � � � � �

oorMáximoestipulado omínimoestipulado� � �� � �−

L índicedeeducação Valor do país omínimoestipulado
Val

= =
−� � � � � � �

oorMáximoestipulado omínimoestipulado� � �� � �−

R índicedeeducação Valor do país omínimoestipulado
Val

= =
−� � � � � � �

oorMáximoestipulado omínimoestipulado� � �� � �−

O cálculo do indicador faz-se da seguinte forma:
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(3.16)IDH E L R= *3

A raiz cúbica deve representar conceitualmente como uma nação está cuidando 
do desenvolvimento humano de sua população. Os valores, exceto os estipulados 
em comum acordo pelo programa da ONU, saem da contabilidade nacional.

Prezado aluno, chegamos ao final desta unidade. Esperamos que o conteúdo 
ajude a entender que existe uma estrutura de divisão uniforme e formal para separar 
as inúmeras transações econômicas de um país, que se chama Sistema de Contas 
Nacionais. Essa separação segue regras, que estão com a contabilidade nacional. 
No decorrer do tempo, outras formas de cálculo surgiram, como por exemplo a 
MIP, para facilitar o controle das grandezas econômicas nacionais, mas a justificativa 
de tantos detalhes para a realização desse trabalho contábil é para servir como 
ferramenta de criação de demonstrativos e indicadores para uma melhor gestão 
pública, que chega a influenciar medidas orientadas por indicadores com aspectos 
qualitativos como o IDH, entre outros.

1. O Produto Nacional é a soma da multiplicação do preço 
de cada produto produzido pela sua respectiva quantidade 
produzida. Com relação ao PN Nominal e ao PN Real, julgue as 
proposições abaixo.

I- O PN Nominal é calculado com o preço corrente, ou seja, o 
preço atual quando foi produzido.

II- A diferença entre PN Nominal e PN Real é que o último é 
calculado em tempo diferente daquele em que ocorreu a 
produção, e precisa ser deduzido um índice de preço. 

III-  O PN Real é a divisão do PN Nominal por um índice de preço 
que representa os dois períodos, o acontecido e o corrente.

Assinale a alternativa correta:

a) Somente a proposição I está correta.

b) Somente a proposição II está correta.

c) As proposições II e III estão corretas.

d) Todas as proposições estão corretas.

e) Somente a proposição III está correta.
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2. Vários temas econômicos são objeto de discussões 
entre agentes econômicos, entre eles o déficit público e 
endividamento do setor público. Esse indicador é obtido por 
resultados da contabilidade. Assinale a alternativa que contenha 
o resultado que representa somente a diferença entre receitas 
e despesas do governo.

a) Resultado Operacional.

b) Resultado Nominal.

c) Resultado Primário.

d) Resultado Líquido.

e) Resultado Semestral.

Prezado aluno, chegamos ao fim desta unidade, mas é muito 
importante que você continue a se aprofundar no assunto, pois 
a contabilização de nação é complexa e tem muitos detalhes. Os 
frutos de uma boa interpretação das contas nacionais surgiram 
pela condição de interpretar os assuntos propagados na mídia 
e de conseguir refutá-los quando tendenciosos. Para aprimorar 
seus conhecimentos sobre a contabilidade nacional é necessário, 
dentre outras formas, acessar aos portais de transparência do 
Governo, para se familiarizar com os atuais demonstrativos 
aplicados no Brasil, sempre lembrando que as teorias e suas 
aplicabilidades para confrontar tais demonstrativos estão nos 
livros de macroeconomia.

Você conheceu nesta unidade:

• Sistema de Contas Nacionais.

• Sua origem e seu desdobramento até chegar ao Brasil.
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• Contabilidade Nacional.

• As principais contas e principais operações.

• As três óticas de mensuração do desempenho econômico.

• Balanço de Pagamento.

• A demonstração da realidade econômica internacional de um país.

• Matriz Insumo-Produto.

• Conceito e aplicações.

• Encontrar os coeficientes diretos e indiretos.

• Criação de indicadores nacionais.

• Conceito de índice de preço.

1. A relação financeira internacional entre países que 
comercializam entre si fica esclarecida por um indicador 
contábil, que segue a ordem da contabilização separada 
contas. Qual é o indicador nacional que representa o saldo 
da relação comercial internacional?

a) Produto Interno Bruto.

b) Produto Nacional Líquido.

c) Contabilidade Nacional.

d) Balanço de Pagamento.

e) Receita Bruta.

2. É anunciado na mídia e por meio de informação contábil 
que por vezes o Brasil obteve superávit primário. Um resultado 
positivo é chamado de superávit, e um negativo é chamado 
déficit. O que representa o resultado primário?

a) É somente a diferença entre o que o Governo arrecada e o 
que ele paga, sem a atualização da dívida e nem os juros.

b) O resultado primário surge do resultado operacional 
subtraído o valor agregado.
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c) O resultado primário surge do resultado operacional 
subtraído o resultado nominal.

d) O resultado primário surge da diferença entre o que o 
Governo arrecada e o que ele paga, com a atualização da 
dívida e sem os juros.

e) O resultado primário surge da diferença entre o que o 
Governo arrecada e o que ele paga, com a atualização da 
dívida e com os juros.

3. O endividamento público é motivo de preocupação entre 
os agentes do governo, ele foi justificado pela necessidade 
de suprir as necessidades básicas de uma população, como 
educação, saúde e segurança, mas a má administração da 
dívida pode levar a crises econômicas. Qual é o resultado que 
contém somente a atualização monetária da dívida pública? 
Assinale a alternativa que tenha a conta do resultado.

a) Resultado Operacional.

b) Resultado Nominal.

c) Resultado Primário.

d) Resultado Nominal Líquido.

e) Resultado do PIB.

4. A macroeconomia é a disciplina que discute o ciclo 
econômico entre os agentes econômicos. O estudo em 
economia com quatro setores – famílias, empresas, Governo 
e mercado internacional – muda a complexidade de levantar 
essa realidade econômica; porém, existem três óticas para 
mensurar o desempenho de uma economia, que são:

a) Produto Nacional, Dívida Nacional e Despesa Nacional.

b) Produto Nacional, Renda Nacional e Tributação Nacional.

c) Produto Interno Bruto, Renda Nacional e Despesa Nacional.

d) Produto Nacional, Dívida Interna Nacional e Despesa 
Nacional.

e) Produto Nacional, Renda Nacional e Despesa Nacional.
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5. A Matriz Insumo-Produto serve para medir a atividade 
econômica agregada de um país, e o seu diferencial é a 
demonstração dos produtos intermediários, esse que a 
contabilidade através do sistema de contas não mostra, 
pois somente considera os bens e serviços finais em seus 
demonstrativos. Assinale a alternativa que contenha a equação 
matricial que calcula os coeficientes diretos.

a) a
Z
X

quantoo setor vendedo setor i
valor da produçãij

ij

j

= = � �� � � � �
� � oodo setor j� � �

b) a
Z
X

quantoo setor j compra do setor i
valor dacompij

ij

j

= = � �� �� � � �
� � rrado setor j� � �

c) a
Z
X

quantoo setor j compra do setor i
valor davendij

ij

j
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� � aado setor j� � �

d) a
Z
X

quantoo setor j compra do setor i
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Indicadores de gestão pública

Nesta seção discutiremos os conceitos básicos de indicadores. 
Você compreenderá a definição, importância e os principais tipos de 
indicadores de gestão pública.

Nesta seção, você entenderá os agregados macroeconômicos e as 
identidades contábeis que darão suporte ao entendimento dos principais 
indicadores econômicos e sociais.

Nesta seção estudaremos os principais indicadores econômicos, 
com ênfase aos indicadores de finanças públicas que dão a base para a 
elaboração e implementação das políticas macroeconômicas.

Seção 1 | Conceitos básicos de indicadores de gestão 
pública

Seção 2 | Agregados macroeconômicos e as identidades 
contábeis

Seção 3 | Os principais indicadores econômicos

Objetivos de aprendizagem: 
Nesta unidade, você será levado a compreender os mecanismos de 

interpretação dos resultados apurados pelos indicadores econômicos e 
sociais que demonstram os impactos das políticas públicas elaboradas pelo 
governo, apresentando a necessidade ou não de mudanças. 

Andréia Moreira da Fonseca Boechat

Unidade 4
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Nesta seção discutiremos os principais indicadores sociais, e como 
eles são utilizados para a elaboração, implementação e avaliação das 
políticas públicas sociais. 

Seção 4 | Os principais indicadores sociais
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Introdução à unidade

Seja bem-vindo(a) à quarta e última unidade do livro Economia do setor público 
e contabilidade social. Nas unidades anteriores, você compreendeu a participação 
do Estado da economia, estudou os gastos e financiamento do setor público, e o 
sistema de contas nacionais. Agora, neste capítulo, você entenderá os indicadores 
da gestão pública.

Certamente, você deve pensar: “Mas para quê estudar indicadores?". Estudamos 
os indicadores porque eles são fundamentais para que a sociedade e o governo 
conheçam os resultados das políticas públicas, tanto macroeconômicas quanto as 
sociais, implementadas, e a necessidade de alteração e/ou elaboração de novos 
programas. Sem falar que é através dos indicadores que o governo “presta contas” 
de sua gestão e eficiência para a sociedade.

Assim, a unidade foi dividida em quatro seções. Na primeira compreendermos 
alguns conceitos básicos de indicadores de gestão pública, tais como significado 
e importância. Na Seção 2, estudaremos os agregados macroeconômicos e as 
identidades contábeis, tais como o Produto Interno Bruto pelas três óticas de 
cálculo, e como podemos afirmar que poupança é igual a investimento.

Na sequência, o foco dos nossos estudos serão os indicadores em si. Assim, 
discutiremos na seção três os principais indicadores econômicos, como o 
indicador de crescimento econômico, e na quarta seção os principais indicadores 
sociais, como os indicadores demográficos, educacionais e de renda, entre outros.

Antes de iniciar nossa discursão, reflita sobre a seguinte frase: “Uma cifra estatística 
isolada é um poste com luz queimada: pode servir como apoio, mas sozinho não 
ilumina nada” (JANNUZZI, p. 16, 2012). Ou seja, os indicadores são fundamentais, 
precisam ser analisados e interpretados para gerar o efeito desejado e atingir 
o objetivo. Sem análise, os indicadores são apenas um poste de apoio. Agora te 
convido a conhecer e, principalmente, a interpretar os indicadores. Vamos lá?
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Seção 1

Conceitos básicos de indicadores de gestão 
pública

Diariamente, quando lemos jornais e revistas e assitimos a telejornais, 
nos deparamos com reportagens sobre taxa de desemprego, crescimento e 
desenvolvimento econômico, concentração de renda, índice de analfabetismo, entre 
outros. Sempre é discutida a situação de como o Brasil, ou uma região específica, 
está social e economicamente. 

Sabemos, por exemplo, que nos últimos anos a taxa de crescimento econômico 
brasileira está baixa, e que subimos algumas posições no ranking de desenvolvimento 
econômico em função da melhoria no nível educacional. E que a taxa de desemprego 
no nosso país aumentou. Como sabemos disso tudo? Temos indicadores para cada 
uma dessas variáveis apresentadas e inúmeras outras.

E por que é tão importante conhecer a evolução desses indicadores? Porque 
é através deles que governantes e população conseguem avaliar os avanços ou 
retrocessos nas condições de vida da população, apontando a eficácia ou ineficácia 
das políticas públicas, e defender as posições políticas quanto à prioridades sociais. 

Neste sentido, Jannuzzi (2012) observa que depois de muitos anos confinados 
às esferas técnicas e acadêmicas no âmbito dos órgãos de Planejamento Público e 
nas universidades, os indicadores começaram a integrar o vocabulário dos políticos 
responsáveis pela definição das prioridades das políticas públicas, e pela alocação 
dos recursos públicos. Em outras palavras, os indicadores ganharam papel relevante 
das discussões políticas e sociais do Brasil. 

Agora pergunto a você, caro(a) aluno(a), o motivo dos indicadores terem ganhado 
destaque nas discussões? Diversos fatores colaboraram para a divulgação do uso 
dos indicadores, que são, segundo Jannuzzi (2012):

• Fatores de natureza político-institucional – avanço da democratização política 
nas últimas décadas; maior acesso a fontes de informações pela população, como 
a internet; o surgimento de organizações sociais mais compromissadas, e pressão 
popular por maior transparência e efetividade do gasto público. 

Introdução à seção
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• Fatores de natureza econômica-social – persistência dos problemas sociais 
históricos, da pobreza e da desigualdade; o aumento do risco ao desemprego e a 
exclusão social.

Além dos fatores citados acima, a divulgação na mídia dos resultados das 
pesquisas socioeconômicas feitas pelas agências estatísticas, núcleos de pesquisa, 
institutos ligados às atividades de Planejamento público e organismos internacionais.

Agora, para de fato iniciarmos nossas discussões sobre indicadores de gestão 
pública, precisamos entender alguns conceitos básicos, vamos lá?

O desenvolvimento dos indicadores é algo recente, tendo adquirido corpo 
científico a partir da década de 1960, com objetivo de organizar sistemas mais 
abrangentes de acompanhamento das transformações sociais e da avaliação dos 
impactos das políticas públicas na sociedade. 

Segundo Jannuzzi (2012), na década de 1960, a diferença entre crescimento 
econômico e a melhoria na qualidade de vida da população começou a se amplicar, 
principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Em outras palavras, 
mesmo com crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), os níveis de pobreza 
continuavam a as desigualdades sociais se agravavam. 

Assim, provou-se que crescimento econômico não era condição suficiente para 
que houvesse desenvolvimento econômico, mas era uma condição necessária. Ou 
seja, o indicador PIB per capita utilizado como proxy1 de nível de desenvolvimento 
não era tão apropriado para utilizar-se como medida do bem-estar social.

Em razão do contexto apresentado acima, iniciou-se um grande esforço 
conceitual e metodológico por parte de instituições como OCDE, Unesco, FAO, OIT, 
OMS, Unicef, entre outras, para desenvolvimento de instrumentos de mensuração 
do bem-estar e da mudança social.

Assim, livros como Social Indicators e Toward a Social Report foram publicados 
na década de 1960 sob encomenda do governo dos Estados Unidos, instaurando 
o chamado Movimento de Indicadores Sociais. Com isso, os sistemas nacionais 
de produção e de disseminação de Estatísticas Públicas começaram a incorporar 
novas dimensões investigativas e a produzir Relatórios Sociais de forma sistemática, 
gerando enorme otimismo sobre a orientação das ações governamentais quanto a 
melhorias no bem-estar social (JANNUZZI, 2012).

1.1 Evolução histórica dos indicadores

1Proxy é uma hipótese utilizada como referência para estimar/definir o valor de uma variável antes de 
conhecê-la.
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Consulte o Manual de indicadores sociais, elaborado pela Organização 
das Nações Unidas em 1989, disponível em: <http://unstats.un.org/unsd/
publication/SeriesF/SeriesF_49S.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2016. O texto 
está em espanhol.

Porém, como afirma o mesmo autor, a esperança não durou muito, 
principalmente em razão do contexto fiscal nos anos 1970. Por outro lado, a partir 
de meados da década de 1980, houve aprimoramento das novas experiências 
de formulação e de implementação de políticas públicas, reestabelecendo o 
instrumental dos indicadores. E universidades, sindicatos e centros de pesquisa 
passaram a desenvolver métodos e conceitos para quantificar e qualificar as 
condições de vida da população.

O termo “indicador” tem origem no latim indicare. Na língua portuguesa, significa 
apontar, revelar, propor. Ou seja, um indicador tem como função quantificar a 
situação de uma região e ou população, avaliando se as ações implementadas pelo 
governo contribuíram para o atingimento os objetivos propostos. 

A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico define indicador 
como sendo o valor calculado a partir de parâmetros, fornecendo indicações 
ou descrevendo o estado de um fenômeno, do meio ambiente ou de uma zona 
geográfica, de uma amplitude superior às informações diretamente ligadas ao valor 
de um parâmetro. 

Já para Ferreira, Cassiolato e Gonzales (2009) indicador é uma medida, de 
ordem quantitativa ou qualitativa, equipado de significado particular, utilizada para 
organizar e captar as informações relevantes dos elementos que compõem o objeto 
da observação. É, portanto, um recurso metodológico que informa empiricamente 
sobre a evolução do aspecto observado.

De forma geral, os indicadores são simplificações da realidade, que procuram 
agrupar informações de determinado período para facilitar a análise de determinadas 
situações, para assim auxiliar os gestores públicos a tomar decisões. Em outras 
palavras, o indicador é um elemento essencial para a execução do monitoramento 
e avaliação das políticas públicas, pois procura traduzir em números certa realidade. 

Assim, o indicador é uma medida que reflete a realidade econômica e social 
de um país e/ou a mudança dela, sendo um excelente instrumento utilizado para 

1.2 Definição de indicador
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identificar e medir aspectos e características de determinada situação/população. 

Apesar de sua importância, não podemos esquecer que o indicador é uma 
ferramenta, e não um fim em si, sendo necessária sua interpretação. Por exemplo, 
você está dirigindo um carro que tem um painel com inúmeros indicadores, como 
velocidade, nível de combustível, nível da bateria, entre outros; porém, o seu foco 
é o caminho, a estrada, e consultará o painel quando precisar, para verificar se é 
preciso abastecer ou reduzir a velocidade.

O indicador é como uma fotografia, que mostra uma situação 
estática, mas que precisa ser interpretada.

Existem dois tipos principais de indicadores, que são:

a) Econômicos – são estatísticas sobre determinada situação macroeconômica, 
retratando o aspecto econômico dessa nação.

b) Sociais – são estatísticas sobre aspectos da vida de uma nação que, em 
conjunto, retratam o estado social dessa nação e permitem conhecer o seu nível de 
desenvolvimento social. Os indicadores sociais constituem um sistema, isto é, para 
que tenham sentido, é preciso que sejam vistos uns em relação aos outros, como 
elementos de um mesmo conjunto (IBGE, [s.d.]).

Fonte: <http://economia.culturamix.com/blog/wp-content/gallery/indicadores-economicos4/indicadores-economicos-12.
jpg>. Acesso em: 19 ago. 2016.

Fonte: <https://direitosociais.org.br/media/uploads/indicadoresbr.jpg>. Acesso em: 19 ago. 2016.

Figura 4.1 | Indicadores econômicos

Figura 4.2 | Indicadores sociais
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Os indicadores sociais, quando relacionados às políticas públicas, trazem sentidos 
figurados ou associados aos programas a serem realizados em suas avaliações, além 
de traduzir em condições tácitas as características sociais atrativas para as políticas 
programáticas ou argumentos teóricos. Auxiliam no planejamento público e na 
construção de políticas sociais orientando no controle da vida social da população, 
como saúde e bem-estar, na qual estão inseridos os indicadores educacionais 
(JANNUZZI, 2014). 

Indicadores sociais X Estatísticas públicas

Os indicadores sociais subsidiam as atividades de planejamento público 
e a formulação de políticas sociais nas diferentes esferas do governo, 
possibilitando o monitoramento das condições de vida e o bem-estar da 
população por parte do poder público e da sociedade civil, permitindo o 
aprofundamento da investigação acadêmica sobre a mudança social e 
sobre os determinantes dos diferentes fenômenos sociais.
Já as estatísticas públicas são levantadas nos Censos Demográficos, 
nas pesquisas amostrais ou nas pesquisas coletadas nos registros 
administrativos de Ministérios, Secretarias de Estado e Prefeituras. Elas 
correspondem ao dado social na sua forma bruta, não inteiramente 
contextualizada em uma Teoria Social ou em uma finalidade 
programática, só parcialmente preparada para uso na interpretação 
empírica da realidade.

Para melhor compreender a relação entre indicadores sociais e 
estatísticas públicas, vamos analisar a Figura 4.3.

Conforme podemos visualizar na Figura 4.3, após a constatação da 
realidade social, dados brutos são levantados (estatísticas públicas), e o 
indicador social é elaborado. 

Fonte: Jannuzzi (2012, p. 23).

Figura 4.3 | Processo de agregação de valor informacional no indicador
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Sistema de indicadores, seja ele econômico ou social, é definido como um 
conjunto de indicadores que se referem a uma determinada realidade ou a área de 
intervenção. Para você entender um pouco melhor, vou citar alguns exemplos de 
sistemas de indicadores: sistema de indicadores de saúde, sistema de indicadores 
de trabalho, sistema de indicadores de bem-estar social elaborado pela OCDE, entre 
outros, conforme podemos visualizar no Quadro 4.1.

1.3 Sistemas de indicadores 

Quadro 4.1 | Áreas temáticas de alguns sistemas de indicadores

OCDE Saúde, Educação, Emprego, Acesso ao consumo, Segurança pessoal, 
Condições de habitação e do ambiente físico, Lazer, Participação 
social.

Nações Unidas População, Saúde, Educação, Atividade Econômica, Renda, 
Patrimônio, Uso do tempo, Segurança pública, Mobilidade social, 
Cultura, Comunicação, Lazer.

Habitat Uso do solo, Habitação, Meio ambiente, Desenvolvimento sócio-
econômico, Transporte urbano.

Fonte: Jannuzzi (2012, p. 24).

Agora você deve estar se perguntando: “Mas como montar um sistema de 
indicador?” Segundo Jannuzzi (2012), a montagem de um sistema de indicadores 
envolve uma série de decisões metodológicas que são agrupadas em etapas:

1ª etapa: definição operacional do conceito abstrato ou temático a que refere o 
sistema. 

2ª etapa: especificação das dimensões, das diferentes formas de interpretação 
ou de abordagem, tornando-o um objeto específico, claro e passível de ser indicado 
de forma quantitativa.

3ª etapa: obtenção das estatísticas públicas pertinentes, oriundas de censos 
demográficos, pesquisas amostrais, cadastros públicos etc.

4ª etapa: combinação das estatísticas disponíveis computando os indicadores, 
formando, assim, o sistema de indicadores.

Essas etapas podem ser vistas na Figura 4.4.
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Fonte: adaptado de Jannuzzi (2012, p. 25).

Figura 4.4 | Construção de um sistema de indicadores

Para melhor entendimento da construção do sistema de indicadores, vamos 
imaginar a seguinte situação: o governo de uma cidade qualquer deseja avaliar as 
condições de vida da sua população. Para isso, as condições de vida podem ser 
traduzidas como o nível de atendimento das necessidades materiais básicas. Neste 
caso, as dimensões operacionais de interesse podem ser condições de saúde, de 
habitação, de trabalho e de educação das pessoas. 

É importante observar que todas as estatísticas públicas estão disponíveis, ou seja, 
o volume de atendimento médico oferecido, óbitos, matrículas feitas, quantidade 
de domicílios com acesso a infraestrutura, volume de emprego, entre outros. Essas 
estatísticas sociais podem ser combinadas de distintas formas para a computação 
de uma ou mais medidas de um sistema de indicadores, como taxa de mortalidade 
infantil, taxa de desemprego etc., representando a condição de vida idealizada 
incialmente. Essa situação pode ser sintetizada na Figura 4.5.

Fonte: elaborada pela autora.

Figura 4.5 | Exemplo de sistemas de indicadores
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Os indicadores podem ser classificados de inúmeras formas, mas a maneira mais 
comum é classificá-los de acordo com a área temática da realidade a que se referem. 
Assim, existem indicadores de saúde (taxa de natalidade, por exemplo), educacionais (anos 
de estudo, por exemplo), de mercado de trabalho (taxa de desemprego, por exemplo), 
demográficos (taxa de mortalidade em determina região, por exemplo), econômicos (taxa 
de inflação, por exemplo), renda (nível de pobreza, por exemplo), entre outros. 

Porém, é importante observar que um indicador pode ser classificado em mais 
de uma área/temática, o que irá depender da prática da pesquisa e das propriedades. 
Por exemplo, a taxa de mortalidade infantil é um indicador que aponta para as 
condições de atendimento à saúde e também ao saneamento básico.

Outra classificação dos indicadores é quanto à função, que pode ser descrita 
ou valorativa. A função descritiva consiste no levantamento de informações para 
descrever uma determinada realidade empírica. A função valorativa, também 
conhecida como função avaliativa, debruça-se sobre a avaliação, o juízo de valor de 
determinada situação (BRASIL, 2010).

Os indicadores também podem ser divididos, segundo Jannuzzi (2012) em 
objetivos/quantitativos ou subjetivos/qualitativos. Os indicadores objetivos referem-
se a ocorrências concretas da realidade, sendo construídos a partir das estatísticas 
públicas. Já os indicadores subjetivos são constituídos a partir da avaliação dos 
indivíduos em relação a diferentes aspectos da realidade. 

Outra classificação bastante comum é quanto ao fluxo de implementação do 
programa, cuja classificação permite ao gestor ou formulador de políticas públicas 
separar os indicadores por etapa ou fases do ciclo de gestão. O Quadro 4.2 apresenta 
as classificações dos indicadores quanto ao fluxo.

1.4 Critérios de classificação

Quadro 4.2 | Classificação dos indicadores quanto ao fluxo de implementação de programas

CLASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICA

INSUMO

Indicadores que apresentam uma estreita relação com os recursos a 
serem alocados, refletem a disponibilidade de recursos financeiros, 
humanos, físicos etc. Exemplo: número de leitos hospitalares por mil 
habitantes, número de professores por quantidade de aluno.

PROCESSO
Indicadores que medem o esforço empreendido para obtenção dos 
resultados, informam o nível de utilização dos insumos. Exemplo: 
número de matrículas nos anos iniciais da educação fundamental.

PRODUTO
Indicadores que medem o alcance das metas físicas, expressam 
a entrega dos serviços públicos. Exemplo: número de crianças 
vacinadas.

RESULTADO
Indicadores que refletem os benefícios advindos de uma determinada 
política pública. Exemplo: redução da taxa de mortalidade, redução 
da taxa de analfabetismo.
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IMPACTO
Indicadores que medem o efeito das estratégias governamentais no 
médio e longo prazos. Exemplo: Aumento do IDH, ou redução do 
índice de Gini.

Fonte: adaptado de Brasil (2010, p. 33).

Para conhecer o Guia metodológico, que é um documento muito útil 
para aqueles que pretendem estudar ou trabalhar com a formulação 
de indicadores, sugiro a leitura do material disponível em: <http://
www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/
publicacoes/100324_indicadores_programas-guia_metodologico.pdf>. 
Acesso em: 20 ago. 2016.

Os indicadores, independentemente de sua classificação, são fundamentais para o 
acompanhamento da execução das atividades públicas. Somente com a visualização dos 
andamentos e execução de uma série de programas do governo, por meio de indicadores, 
é possível de fato exercer o controle social (assunto já discutido na Unidade 1).

Além de diferenciar um indicador pelas suas características, é fundamental verificar 
se ele tem algumas propriedades que são tidas como importantes. Nesse sentido, a 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), elaborou uma 
lista de propriedades desejáveis em um indicador, que podemos ver no Quadro 4.3.

1.5 Propriedades desejáveis dos indicadores

Quadro 4.3 | Requisitos necessários para um indicador

Propriedade Requisitos

Relevância para formulação 
de políticas

Representatividade

Simplicidade

Sensível a mudanças

Possibilita comparações em nível internacional

Possui escopo abrangente

Possui valores de referência

Adequação à análise

Fundamentado cientificamente

Baseado em padrões internacionais, com consenso sobre a sua 
validade

Utilizável em modelos econômicos, de previsão e em sistemas de 
informação
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Mensurabilidade

Viável em termos de tempo e recursos

Adequadamente documentado

Atualizado periodicamente

Fonte: OCDE (2002 apud BRASIL, 2010, p. 25).

Ou como sintetiza Jannuzzi (2012), as propriedades desejáveis de um indicador são:

• Relevância;

• Validade;

• Confiabilidade;

• Cobertura;

• Sensibilidade;

• Especificidade;

• Inteligibilidade de sua construção;

• Comunicabilidade;

• Facilidade para obtenção;

• Periodicidade na atualização;

• Desagregabilidade;

• Historicidade.

Convidamos você a a refletir sobre a seguinte afirmação: “Não 
existem dados e fatos sem teoria.” (JANNUZZI, 2012, p.45).

Por fim, os indicadores são categorizados quanto ao desempenho. Segundo essa 
ótica, o Tribunal de Contas da União (2010) apresenta as características básicas de cada 
classificação: 

• Economicidade – medem os gastos envolvidos na obtenção dos insumos, com o 
intuito de reduzir os custos, sem reduzir a qualidade dos serviços; 

• Eficiência – um determinado serviço público será eficiente na medida em que mais 
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produtos forem entregues com a mesma quantidade de insumos, ou seja, a preocupação 
aqui é com a produtividade do serviço público; 

• Eficácia – a partir do momento que um grupo de objetivos ou metas foi previamente 
definido, o indicador vai demonstrar se esses objetivos foram alcançados. O programa será 
eficaz se cumprir as metas, ou seja, a preocupação aqui é com o resultado do programa; 

• Efetividade – a partir desses resultados obtidos, houve mudanças socioeconômicas, 
esses resultados contribuíram para resolver o problema que motivou a formulação do 
programa.

1. Defina indicadores.

2. Apresente três características que um indicador deve possuir.
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Seção 2

Agregados macroeconômicos e as identidades 
contábeis

Agora que você já compreendeu o que são os indicadores e sua importância, 
iremosapresentar os principais agregados macroeconômicos, e as formas de mensuração 
do produto. Essas identidades contábeis dão suporte para a análise dos indicadores.

Assim, os principais agregados são derivados das contas nacionais (ver Unidade 
3), e são medidas de produto, renda e despesa. Certamente, você de se perguntar: 
“Mas para que estudar essas identidades contábeis na unidade sobre indicadores?” 
Estudaremos o tema porque essas medidas, aceitas universalmente, representam a 
síntese do esforço produtivo de uma nação ou região, e seus desdobramentos na 
geração de renda e despesas em um determinado período (FEIJÓ; RAMOS, 2013).

Muito se fala sobre o Produto Interno Bruto (PIB), se está, por exemplo, crescendo 
pouco nos últimos anos. Mas o que isso, de fato, significa? O PIB de um país ou uma 
região representa o produto de todas as unidades produtoras da economia, ou seja, 
tudo que empresas públicas, empresas privadas, trabalhadores autônomos, governo 
em suas três esferas etc., produzem de bens e serviços em um determinado período 
– os mais comuns são um ano ou um trimestre –, sempre a preços de mercado. 

Você percebeu que destacamos dois conceitos no parágrafo anterior, que são 
produto e preços de mercado. Essas palavras são importantes, pois é fundamental 
entender o que é considerado produção, e a qual preço essa produção é negociada. 
Vamos lá?

Produto – o Manual de Contas Nacionais das Nações Unidas inclui na fronteira 
de produção: 

• Produção de bens e serviços voltada para o mercado.

Introdução à seção

2.1 Agregados macroeconômicos

2.1.1 Produto Interno Bruto (PIB)
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• Produção de bens e serviços pelo governo e instituições sem fins lucrativos 
vendido ou não. 

• Produção de bens para autoconsumo das famílias.

• Produção de bens de capital pelas firmas para consumo próprio.

• Produção de serviços pessoais e domésticos quando remunerados.

• Serviços de habitação pelos proprietários ocupantes.

E como podemos medir o PIB? O PIB pode ser medido por três óticas: produto, 
renda e despesa, sendo o valor final igual, independentemente da ótica calculada.

Para ficar mais fácil o entendimento, vamos apresentar um exemplo hipotético de 
uma firma apenas, e na sequência levaremos a discussão para nível macroeconômico. 

Considere uma empresa que produza um único bem. Essa empresa adquire 
peças de outras firmas, nacionais e estrangeiras. No ano de 2015, a produção foi de 
500 unidades, e o preço de venda do bem foi de R$ 2,00, conforme podemos ver 
no Quadro 4.4.

Uma dona de casa fabrica bolos a um custo de R$ 15,00 cada 
e vende a uma padaria por R$ 25,00, e a padaria vende os 
bolos a R$ 35,00. Podemos afirmar que os bolos feitos pela 
dona de casa são contabilizados no PIB?

Fonte: Feijó e Ramos (2013, p. 23).

Quadro 4.4 | Informações da firma hipotética

Valor bruto da produção 500 x R$ 2,00 = R$ 1.000

Despesas operacionais
      Pagamento de salários e encargos
      Custo de matéria-prima

R$ 800,00
      R$ 500,00
      R$ 300,00

Lucro operacional R$ 200

a) Ótica do produto

A firma produziu R$ 1.000, mas este não foi o valor de contribuição para a 
produção total do país, pois se contabilizarmos o valor da produção de todas as 
firmas, estaremos contando duplamente a produção. Neste caso é fundamental 
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separar o que foi produzido pela firma e o que produzido por outras empresas. 

No nosso exemplo, a empresa adquiriu R$ 300 de matéria-prima, então, a 
contribuição da firma foi de R$ 700,00, ou seja:

valor adicionado ou valor agregado = valor do que se produziu – valor do que 
se consumiu

Assim, valor agregado = R$ 1.000 – R$ 300

    = R$ 700,00

b) Ótica da renda

Como sabemos, a produção gera renda. Assim, podemos calcular o PIB somando 
a remuneração de todos os fatores de produção de todas as unidades produtivas da 
economia. Em outras palavras, podemos calcular o PIB pela ótica da renda somando 
o pagamento aos fatores de produção (capital e trabalho) empregados no processo 
produtivo.

No caso do nosso exemplo, R$ 500 foram de pagamento de salários e encargos 
e R$ 200 foi de lucro operacional. Para calcular o PIB pela ótica da renda, somamos

Valor adicionado ou valor agregado = soma da remuneração aos fatores de 
produção

Valor adicionado = R$ 500 + R$ 200

   = R$ 700,00 

O mesmo resultado encontrado no cálculo do PIB pela ótica do produto. 

c) Ótica da despesa

Como sabemos, a produção de bens e serviços é destinada para consumo (gasto 
corrente) ou investimento (gasto em formação bruta de capital). Supondo que o 
salário será gasto com consumo e o lucro operacional será investido pelas empresas 
para a ampliação da sua capacidade produtiva ou manutenção de equipamento, o 
PIB pela ótica da despesa pode ser computado por:

Valor adicionado ou valor agregado = soma dos gatos em bens finais (bens de 
consumo + formação de capital)
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Voltando ao nosso exemplo:

Valor adicionado = R$ 500 + R$ 200

   = R$ 700

Com base no nosso exemplo hipotético, percebemos que independentemente 
da ótica de cálculo, o PIB será igual a R$ 700. No “mundo real”, a produção de todas 
as unidades produtivas serão somadas e chegaremos ao Produto Interno Bruto 
daquele país, no período que estará sendo analisado.

No Brasil, o órgão oficial que calcula do Produto Interno Bruto (PIB) 
trimestral é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para 
compreender a metodologia utilizada, consulte o material disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/pib/defaultcnt.
shtm>. Acesso em: 21 ago. 2016.

É uma importante medida de síntese de padrão de vida e desenvolvimento 
econômico, sendo calculada assim:

Exemplo: A evolução do PIB per capita de um país qualquer pode ser vista no 
Quadro 4.5.

Porém, o PIB per capita não é um bom indicador de bem-estar (qualidade de vida), 
pois o PIB é uma medida de atividade produtiva, assim, caso haja um terremoto, o 
PIB aumentará para poder refazer a cidade, mas a vida daquela população estará 
pior; o tempo gasto com lazer não é computado, ou seja, se a população resolver 
reduzir a jornada de trabalho para ter mais tempo com a família, o PIB reduzirá, mas 

2.1.2 Produto Interno Bruto per capita 

capita = PIB
populaçãoem julho1

Fonte: elaborado pela autora.

Quadro 4.5 | Evolução do PIB per capita

ANO PIB (milhões) População (milhares) PIB per capita

20XX 2.147.239 183.383 11.709,03

20XY 2.369.484 185.564 12.769,08

20YY 2.459.879 187.388 13.127,19
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a qualidade de vida aumentará; e mede a renda média, em outras palavras, mesmo 
que haja desigualdade de renda, a renda média poderá ser alta.

Então, para que utilizá-lo? É útil para qualificar o crescimento do PIB. Para melhor 
entendimento, vamos analisar o Quadro 4.6. 

Fonte: Feijó e Ramos (2013, p. 31).
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Fonte: elaborado pela autora.

Quadro 4.6 | Evolução do PIB per capita

ANO PIB (%) População (%) PIB per capita (%)

20XX 5,2 1,1 4,1

20XY 1,3 1,5 -0,2

Conforme podemos visualizar no Quadro 4.6, quando o PIB cresce mais do que a 
população, o PIB per capita será positivo. Caso contrário, quando a população cresce 
a taxas maiores do que a produção, o PIB per capita será menor e provavelmente a 
taxa de desemprego aumentará. 

Vamos analisar o Gráfico 4.1, que mostra a evolução do PIB 
per capita brasileiro entre 2009 e 2015. 

Percebemos que no Gráfico 4.1 o PIB per capita aumentou, 
consideravelmente, nos últimos anos, ele praticamente 
dobrou. E a qualidade de vida da população brasileira, ela 
dobrou nesse mesmo período?

Fonte: IBGE ([s.d.]).

Gráfico 4.1 | Evolução do PIB per capita brasileiro
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Além do Produto Interno Bruto (PIB), existe outro agregado macroeconômico 
que mede a riqueza produzida pelo país, que é a Renda Nacional Bruta (RNB). 
Porém, diferentemetne do PIB, a RNB mede o total do valor adicionado produzido 
por, e somente, fatores de produção nacional (residente), independentemente da 
sua localização geográfica.

Por exemplo, uma empresa americana que tem uma filial no Brasil. Sua produção 
será contabilizada no PIB brasileiro, mas não será somada na RNB. Situação oposta 
acontece com uma filial brasileira localizada no Uruguai, por exemplo. A produção 
dessa empresa é contabilizada na RNB, mas não é somada ao PIB. 

Para calcularmos a RNB, vamos supor uma empresa que tenha as seguintes 
informações:

Valor bruto da produção: R$ 1.0000,00

Despesas operacionais: R$ 800,00

Pagamento de salários e encargos: R$ 500,00

 A residentes: R$ 400,00

 A não residentes: R$ 100,00

Custo das matérias-primas: R$ 300,00

Lucro operacional: R$ 200,00

 Pago a residentes: R$ 100,00

 Pago a não residentes: R$ 100,00 

Qual é o valor da Renda Nacional Bruta dessa economia? Para encontrar esse 
valor precisamos calcular apenas a remuneração dos fatores de produção dos 
residentes:

RNB = remuneração dos fatores de produção dos residentes

No nosso exemplo:   RNB = salário dos residentes + lucro dos residentes

2.1.3 Renda Nacional Bruta (RNB)
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    = R$ 400 + R$ 100

    = R$ 500

 Ou ainda:

RNB = PIB – remuneração dos não residentes

No nosso exemplo:  RNB = (R$ 1000 – R$ 300) – (R$ 100 + R$ 100)

     = R$ 700 – R$ 200

     = R$ 500

O conceito de Renda Nacional Bruta (RNB) engloba as rendas dos setores públicos 
e privados da economia, e as transferências de recursos entre o país e as demais 
nações. Assim, a partir da RNB podemos encontrar outro agregado econômico, que 
é a Renda Nacional Disponível (RDB).

Segundo Feijó e Ramos (2013), a renda nacional disponível difere do conceito 
de renda nacional bruta pelo fato de considerar o saldo das transferências correntes 
recebidas e enviadas ao exterior, as chamadas Transferências Correntes (TUR). 
Em outras palavras, as TUR são toda a movimentação de recursos entre agentes 
econômicos e países, sem contrapartida com o processo de produção. Por exemplo, 
um haitiano que mora no Brasil e envia dinheiro para sua família no Haiti. 

Para calcularmos a RDB, utilizamos a seguinte expressão:

RDB = RNB + TUR             ou            RDB = C + SD

Onde: TUR são as transferências correntes líquidas recebidas

  C é o consumo final

  SD é o total da poupança doméstica

2.1.4 | Renda Nacional Disponível Bruta (RDB) e Renda Privada Disponível 

(RPD)
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Até aqui, apresentamos a você os agregados macroeconômicos expressos em 
valores correntes, ou seja, medidos aos preços do ano corrente, ou ainda nominais. 
Agora precisamos distinguir entre valores correntes e valores constantes, para 

2.1.5 Produto Interno Bruto real ou a preços constantes

Como o valor das transferências correntes pode ser positivo ou negativo para o 
país, podemos reescrever como:

PIB = RNB + RLEE

RNB = RDB – TUR

PIB = RDB + RLEE – TUR

Onde:  RLEE é a renda líquida enviada ao exterior 

Podemos, ainda, subdividir a RDB em renda do governo, das empresas e das 
famílias. Assim, definimos a renda do governo como Renda Líquida do Governo 
(RLG), composta pela:

RLG = Soma dos impostos arrecadados pelo governo e outras receitas 
correntes – transferências e subsídios pagos pelo governo

Subtraindo a Renda Líquida do Governo (RLG) da RDB, chegamos à Renda 
Privada Disponível (RPD), que é composta pela soma de:

• Salários;

• Juros, lucros, aluguéis pagos a indivíduos;

• Transferências pagas a indivíduos menos impostos sobre renda e patrimônio;

• Lucro retido nas empresas e reserva para depreciação.

Assim, RDB = RLG + RPD.
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podermos acompanhar a evolução dos agregados ao longo do tempo. Para isso, é 
preciso isolar o crescimento de um agregado que se deu por força de variação de 
preço e o crescimento que se deu à variação de quantidade (FEIJÓ; RAMOS, 2013). 

Valores correntes são definidos como valores medidos aos preços médios do 
período analisado. Por exemplo, se utilizarmos o ano de 2014, os valores correntes 
podem ser representados como as quantidades negociadas em 2014 valoradas aos 
preços médios de 2014. Assim, Feijó e Ramos (2013) definem PIB a preços correntes 
como o valor do produto líquido medido ao preço médio do ano corrente.

Já o PIB a preços constantes pode ser definido como o valor médio de um 
determinado ano, sempre deixando claro o período considerado como referência. 
Por exemplo, temos o PIB de 2015 a valores de 2014. Em outras palavras, as 
quantidades negociadas em 2015 valoradas aos preços médios de 2014.   

Por exemplo, a evolução do PIB corrente em dois anos consecutivos pode ser 
expressa como:

PIB (2014) x Variação de volume entre 2015 e 2014 =

PIB (2015 a preços de 2014)

PIB (2015 a preços de 2014) x Variação dos preços entre 2015 e 2014 =

PIB (2015)

      

A expressão para o cálculo da taxa de variação do índice de volume é:

VOL x PIBR
PIB

t

t











−

100 1
1

A expressão para o cálculo da taxa de variação do deflator do PIB é:

D x PIBR
PIB

t

t











−

100 1
1

Onde: PIBR
t
 é o PIB do ano corrente a preço do ano anterior

  PIB
t-1

 é o PIB do ano anterior

O deflator do PIB representa a variação de preços mais abrangentes na economia, 
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já que sintetiza uma medida de preços de todos os bens e serviços produzidos. 

Para ficar mais fácil a compreensão do conceito apresentado, vamos supor que 
o Brasil tenha os seguintes dados:

Fonte: elaborado pela autora.

Quadro 4.7 | PIB brasileiro

Ano
PIB valores 
correntes

PIBR preços do 
ano anterior

Taxa de variação anual 
em volume

Deflator

2014 3.032.203 2.798.978 5,2 8,3

2015 3.239.404 3.022.205 -0,3 7,2

VOL 





100 3 022 205

3 032 203
1. .

. .

% 0 329

. .
. .

D% 





100 3 239 404

3 022 205
1

=  7 186, %

Na seção anterior, definimos as médias-sínteses mais importantes da contabilidade 
social, agora iremos introduzir as identidades contábeis básicas. Vale lembrar que, 
para mensurar o valor adicionado de todas as unidades produtivas de cada período, 
utilizamos o PIB, que pode ser calculado por três óticas. As três óticas se mensuração 
do produto definem a identidade contábil básica:

Produto = Despesa = Renda

Sabendo que toda produção gera uma renda que é alocada em consumo ou 
poupança, e toda produção tem um destino final, podemos afirmar que poupança 
é igual a investimento (FEIJÓ; RAMOS, 2013). Para provar isso, vamos considerar três 
situações: economia fechada e sem governo; economia fechada e com governo; e 
economia aberta. Vamos lá?

Em uma economia fechada e sem governo, ou seja, um país composto apenas 
por empresas e famílias, sem governo e sem relação com os demais países, a 
demanda pelo produto é escrita como: 

Y
p
=C+ I

pr

2.2 Identidades contábeis

2.2.1 Economia fechada e sem governo
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E o uso da renda, como: 

Y
p
=C+S

Onde: Y
p
 é o produto ou renda privada (RPD)

   C é o gasto de consumo das famílias

   I
pr
 é o gasto em investimento privado

   S é a poupança privada ou renda não gasta

Igualando as expressões:

C + S = C + I
pr

S = I
pr

O que podemos concluir dessa identidade contábil? Concluímos que o 
investimento privado é igual à poupança privada em uma economia fechada e sem 
governo.

A segunda situação é uma economia fechada, mas com governo, ou seja, temos 
três agentes econômicos – empresa, família e governo – e não existe relação com 
os demais países. Neste caso, como inserimos o governo, precisamos ampliar o 
conceito de renda privada para renda nacional. Assim, Y é RDB. A identidade da 
demanda pelo produto e a de uso da renda podem ser escritas como:

Y
n
=C+I+G             e               Y

n
=C+S+RLG

Onde:  Y
n
 é a RDB

            G são os gastos correntes do governo

            I são gastos com investimentos privados e públicos

            RLG é a renda líquida do governo

Igualando as identidades: 

C + I + G = C + S+ RLG

S + RLG = I + G

2.2.2 Economia fechada e com governo
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Em nossa última situação, iremos inserir o setor externo, ou seja, agora temos 
relações com outros países. Neste caso, o conceito de renda nacional se transforma 
em renda interna ou PIB. As identidades de demanda pelo produto e de uso da renda 
são, respectivamente:

Y = C + I + G + X
nf
- M

nf
           e          Y = C + S + RLG + RLEE – TUR

Onde: Y é o PIB

  X
nf
- M

nf
 é o saldo das exportações de bens e serviços não fatores2  

sobre as importações de bens e serviços não fatores.

2.2.3 Economia aberta

Em que a poupança do governo (S
g
) é expressa como:

S
g
= RLG-G

Logo, S + S
g
 = I

Assim, podemos concluir que em uma economia fechada e com governo os 
investimentos privados e públicos e os gastos correntes das administrações públicas 
são iguais à poupança privada mais as receitas líquidas do governo. 

Outra conclusão que podemos ter, ao reescrever a identidade anterior, é:

S = I + (G – RLG)

Neste caso, se RLG > G, ou seja, a poupança do governo é negativa, o saldo em 
conta corrente das administrações públicas é negativo. Então, parte da poupança 
privada é destinada a cobrir despesas correntes das administrações públicas.

Por outro lado, se RLG < G, ou seja, a poupança do governo é positiva, o saldo 
em conta corrente das administrações pública é positivo. Então a poupança pública 
se soma à poupança privada para cobrir os investimentos públicos e privados. 

Podemos também ter uma medida de déficit público. Para isso, preciso diferenciar 
investimento público de investimento privado. Definindo I

g
 como investimento 

público, temos:

Se  S
g
 > I

g
 há superávit nas contas públicas,

 S
g
 < I

g
 há déficit nas contas públicas.

É importante observar que mesmo que a poupança do governo seja positiva, 
podemos ter déficit público, caso a poupança seja menor do que o investimento 
público.
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               RLEE é a renda líquida enviada ao exterior

               TUR são as transferências correntes líquidas recebidas 

Igualando as identidades:

C + S + RLG + RLEE – TUR  = C + I + G + X
nf
- M

nf

S + RLG + RLEE – TUR = I + G + X
nf
- M

nf

Reescrevendo, (X
nf
- M

nf
) + RLEE – TUR = (I –S) + (G – RLG)

E definindo poupança externa ou saldo externo como SE, chegamos a:

SE = (X
nf
- M

nf
) + RLEE – TUR = saldo do balanço de pagamentos em transações 

correntes (SCC) com sinal trocado ignorando as transferências de capital.

E      S + S
g
+SE=I

Como S + S
g
 corresponde a SD, logo:

SD + SE = I         ou         SD = I + SCC

Analisado a identidade anterior:

Se SD > I, então o saldo em transações correntes do balanço de pagamentos 
(SCC) > 0.

Agora se SD < I, então o saldo em transações correntes do balanço de pagamentos 
(SCC) < 0.

Caro(a) aluno(a), acreditamos que você esteja preocupado(a) com as inúmeras 
equações e expressões, mas fique tranquilo(a). Procure entender cada uma das 
identidades apresentadas, e principalmente a interpretação delas. Para ajudá-lo(a), 
veja a Figura 4.6, que apresenta um resumo das identidades contábeis.

2Bens e serviços não fatores são viagens internacionais, transporte, comunicação, seguros e serviços do 
governo. 
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Fonte: Feijó e Ramos (2013, p. 43).

Figura 4.6 | Resumo das identidades contábeis

1. Uma empresa produz 200 unidades de um bem e vende a R$ 
4,00 cada. A despesa operacional é de R$ 300, sendo R$ 250 
de salários e R$ 50 de matéria-prima. O lucro é de R$ 500. Com 
base nessas informações, calcule a contribuição da empresa 
para o produto do país pelas três óticas do PIB, e marque a 
alternativa correta:

a) R$ 750.

b) R$ 800.

c) R$ 300.

d) R$ 500.

e) R$ 1.100.

2. Sabendo que toda produção gera uma renda, que é alocada 
em consumo e poupança, e que toda produção tem um 
destino final, e tendo três situações (economia fechada e sem 
governo, economia fechada e com governo, e economia 
aberta), relacione as colunas que mostram a conclusão de 
cada modelo apresentado. 
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I- Economia fechada e sem governo.

II- Economia fechada e com governo.

III- Economia aberta.

i- Investimentos mais gastos é igual a poupança privada mais 
receitas líquidas do governo.

ii- Investimento privado é igual a poupança privada.

iii- Poupança disponível é igual ao somatório do investimento 
com o saldo em transações correntes.

a) I-i; II-ii; III-iii.

b) I-ii; II-i; III-iii.

c) I-iii, II-ii;III-i.

d) I-i; II-iii; III-ii.

e) I-ii, II-iii; III-i.
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Seção 3

Os principais indicadores econômicos

Os indicadores econômicos representam, segundo Lourenço e Romero (2002), 
dados e/ou informações sinalizadoras ou apontadoras do comportamento das 
variáveis, individuais ou integradas, de um país ou região. São fundamentais para 
compreensão da situação atual da economia e para delineamentos das tendências 
futuras de curto prazo, assim como ajudar o setor público na tomada de decisões.

 

Os indicadores econômicos são classificados em cinco grupos: 

a) Nível de atividade: são utilizados para medir a atividade econômica de uma 
nação, como Produto Interno Bruto (PIB), discutido na Seção 2; desemprego, que 
será discutido na Seção 4; e produção industrial, que revela a variação mensal da 
produção física da indústria. Os dados são obtidos a partir da Pesquisa Industrial 
Mensal realizada pelo IBGE. 

Nesse sentido, podemos afirmar que a pesquisa industrial mensal produz 
indicadores de curto prazo desde 1970, relativos ao comportamento do produto 
real das indústrias extrativa e de transformação. Em 2004 foi reformulado com os 
objetivos de atualizar a amostra de atividades, produtos e informantes e de elaborar 
uma nova estrutura de ponderação dos índices com base em estatísticas mais 
recentes. Lourenço e Romero (2002) acrescentam que a produção industrial serve 
como um indicador preliminar do PIB industrial.

Introdução à seção

3.1 Classificação dos indicadores

Para conhecer mais sobre a Pesquisa Industrial Mensal Física, acesse o 
link a seguir, baixe as tabelas e analise-as. Disponível em: <http://www.
ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/industria/pimpfbr/>. Acesso 
em: 30 ago. 2016.
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b) Preços: índices de inflação, como o índice geral de preços e o índice de preço 
ao consumidor amplo. Vamos entender os dois?

• Índice Geral de Preços (IGP)

Elaborado no final da década de 1940 com o objetivo de ser uma medida 
abrangente, no sentido de englobar as diferentes atividades e também as etapas do 
processo produtivo, do movimento dos preços, o IGP é calculado a partir de uma 
média aritmética de três índices de preços, que são o Índice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA), o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e o Índice Nacional de Custo 
da Construção (INCC).

Cada índice tem um peso diferente na parcela da despesa interna bruta, que 
neste caso é calculado com base nas contas nacionais. Assim, os pesos são: 60% 
para o IPA, 30% para o IPC, e 10% para o INCC.

• Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA)

Este índice é elaborado pelo IBGE desde 1979 e tem como objetivo medir a 
inflação do conjunto de bens e serviços comercializados no varejo e adquiridos pelas 
famílias que recebem entre 1 e 40 salários-mínimos (90% das famílias brasileiras). 

A pesquisa de preços é feita nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, São 
Paulo, Porto Alegre, Belém, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Curitiba, Salvador, 
Brasília e no município de Goiânia. Utiliza os preços cobrados para pagamento 
à vista em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, domicílios e 
concessionárias de serviços públicos.

Para saber mais sobre o IPCA, acesse o link <http://www.ibge.gov.br/
home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/defaultinpc.shtm>. 
Acesso em: 30 ago. 2016.

c) Setor externo: exportação, saldo da balança comercial, saldo em transações 
correntes e dívida externa líquida. Os dois primeiros indicadores do setor externo 
apresentados são intuitivos, por esta razão daremos ênfase aos dois últimos.

• Saldo em transações correntes reúne a balança comercial (exportação menos 
importação), e a balança de serviços (transporte, lucro, recebimento de juros, renda, 
seguros etc). Segundo Souza (2008), o saldo em conta corrente indica se a população 
está concedendo ou tomando empréstimos do resto do mundo; déficit menos 
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investimento estrangeiro direto líquido mostra a necessidade de financiamento 
externo; modelos pós-keynesiano e estruturalista consideram o déficit em conta 
corrente como uma das principais restrições ao crescimento econômico; outros 
interpretam que o déficit, ao contrário, pode resultar de expectativas otimistas sobre 
o crescimento econômico futuro. O Brasil historicamente tem saldo negativo em 
conta corrente, mas de 2003 a 2007 teve um período contínuo de saldo positivo.

• Dívida externa líquida refere-se ao total de obrigações externas do setor 
público não financeiro, deduzindo os ativos financeiros junto aos agentes privados 
não financeiros e aos agentes financeiros públicos e privados.

Segundo o Tesouro (2016), os indicadores da dívida externa líquida abrangem 
as administrações diretas e indiretas nos níveis federal, estadual e municipal, 
e as empresas estatais não financeiras. Os valores são obtidos nos balanços das 
instituições financeiras. 

d) Agregados monetários: são os indicadores financeiros, como Selic, que é a 
taxa de juros média praticada pelo Banco Central, e poupança, a qual é remunerada 
com base na Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, que corresponde a 
0,5% ao mês quando a meta da Selic for maior do que 8,5% ao ano ou 70% da meta 
da Selic quando a meta da Taxa Selic for igual ao menor do que 8,5% ao ano.

e) Setor público: dívida líquida e necessidade de financiamento. Vamos 
compreender cada um desses indicadores.

• Dívida líquida é, segundo Lourenço e Romero (2002), o somatório do 
endividamento dos governos federal, estadual e municipal e por suas empresas 
junto ao sistema financeiro (público e privado), ao setor privado não financeiro e ao 
resto do mundo, descontados os valores correspondentes aos créditos do governo. 

• Necessidade de financiamento é o déficit ou superávit resultante da variação 
líquida da dívida pública, deduzidos os empréstimos concedidos ao setor privado. O 
conceito nominal incorpora a totalidade das receitas e despesas, o operacional exclui 
as correções monetária e cambial da dívida pública, e o primário desconta a correção 
monetária e as receitas e despesas financeiras (LOURENÇO; ROMERO, 2002).

Para saber mais sobre os indicadores econômicos atuais, acesse o site do 
IPEAdata, disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/>. Acesso em: 22 
ago. 2016.
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1. Explique o que os indicadores econômicos representam.

2. O indicador oficial da inflação do Brasil é o Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo, elaborado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística. Em relação ao público-alvo desse 
indicador, marque a alternativa correta:

a) Famílias que recebem de 1 a 40 salários-mínimos.

b) Famílias que recebem até 40 salários-mínimos.

c) Famílias que recebem até 1 salário-mínimo.

d) Famílias que moram nas capitais brasileiras.

e) Famílias que moram no interior do país.
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Seção 4

Os principais indicadores sociais

São diversos os indicadores sociais usados pelas instituições governamentais 
e mundiais; porém, alguns são mais convencionais, referindo-se às principais 
dimensões empíricas da realidade social (JANNUZZI, 2012). Assim, iremos apresentar 
a você alguns dos indicadores sociais utilizados pelo setor público para analisar 
determinadas situações para poder elaborar e implementar políticas públicas sociais 
mais eficientes. Dividiremos os indicadores em sete grupos e apresentaremos um 
indicador por grupo. Preparado(a)?

Introdução à seção

Dentre os indicadores demográficos e de saúde, podemos citar a taxa de 
natalidade. Ela é importante para a formulação de políticas públicas porque estabelece 
os parâmetros básicos para o dimensionamento da população futura, consumidora 
de bens e serviços (públicos e privados) e dos públicos-alvos das políticas sociais. 

Assim, quanto maior for a taxa de natalidade, mais jovem é a população e maior 
será a mortalidade infantil. Neste caso, as políticas sociais mais demandadas são 
voltadas para a saúde maternoinfantil e na oferta de vagas em escolas. Por outro 
lado, taxa de natalidade baixa demonstra necessidade de expansão dos serviços 
urbanos, habitação, emprego e previdência privada. A relação entre os estágios da 
transição demográfica e as políticas sociais adequadas pode ser vista na Figura 4.7.

4.1 Indicadores demográficos e de saúde: taxa de natalidade
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Fonte: Jannuzzi (2012, p. 77).

Figura 4.7 | Estágios da transição demográfica e ênfase das políticas sociais

Mas como calcular a taxa de natalidade? Desta forma:

Taxadenatalidade Nascidos vivosnoano
Populaçãoestimad

=
aameiodoano

X1000

É um importante indicador que retrata o nível de desenvolvimento 
socioeconômico de uma nação/região. O indicador de taxa de analfabetismo é a 
proporção daqueles que declararam não saber ler e escrever entre os indivíduos 
acima de 15 anos, conforme a seguinte expressão:

Segundo Jannuzzi (2012), em países desenvolvidos a taxa de desemprego tem sido 
usada como um indicador para monitoramento da conjuntura macroeconômica. 
É ainda utilizada pelas empresas privadas como um sinalizador de crescimento 
ou redução da demanda por bens e serviços. Já para o setor público, a taxa de 
desemprego é um indicador de acompanhamento da política econômica e é usado 
para a formulação de políticas de emprego e de distribuição de renda. 

4.2 Indicadores educacionais e culturais: taxa de analfabetismo

4.3 Indicadores de mercado de trabalho: taxa de desemprego 
aberto e oculto

Taxadeanalfabetismo Indivíduosquenãosabemler escrev
=

eer
Populaçãode anosoumais

X
15

100
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É um indicador utilizado para verificar o nível de distribuição de renda de um país 
ou região. O índice de Gini varia entre 0 e 1, sendo zero uma situação de perfeita 
distribuição de renda, ou seja, todos os habitantes possuem exatamente o nível de 
renda; e seu extremo, um, é uma situação oposta, toda a renda está concentrada 
nas mãos de uma única pessoa. 

Para se calcular o Índice de Gini, é preciso encontrar a relação entre a área da 
desigualdade e a área do triângulo, ou seja:

G = =
,
α

α
0 5

2

No qual: α é a área da desigualdade

4.4 Indicadores de renda e de pobreza: Índice de Gini

É calculada pela expressão:

É importante definir o que significa desempregado. Existem três categorias de 
situação de desemprego, que são: desemprego aberto, que são as pessoas que não 
precisam ou não exercem qualquer atividade econômica quando estão procurando 
emprego; desemprego oculto pelo trabalho precário, são pessoas que procuram 
emprego e exercem atividade remunerada precária; desemprego oculto pelo 
desalento, que reúne a parcela de pessoas que deixou de procurar trabalho pela 
dificuldade de encontrar vagas.

Taxadedesemprego Desempregados
Ocupados Desempregados

X=
+

1100

Para aprofundar seus conhecimentos sobre a taxa de desemprego 
no Brasil, assim como a metodologia utilizada para tal cálculo, 
disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/
trabalhoerendimento/pme/pmemet2.shtm>. Acesso em: 22 ago. 2016.

Para saber mais sobre o índice de Gini, leia o arquivo disponível no link 
<http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/Entendendo_Indice_GINI.
pdf>. Acesso em: 22 ago. 2016.
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Em países nos quais as necessidades materiais básicas são atendidas, análises 
subjetivas da qualidade de vida são investigadas e passam a desempenhar um papel 
importante na formulação de políticas e de planejamento urbano. Esses indicadores 
são construídos a partir de um levantamento sobre as impressões e opiniões dos 
aspectos socioespacial da população. São levantadas questões como satisfação 
com a moradia, satisfação com o bairro, intenção de mudança, atendimento de 
necessidades básicas, atendimento a cultura, lazer etc. 

Utilizamos no Brasil os indicadores de opinião pública principalmente para saber 
a percepção política. O indicador de opinião pública mostra a percepção ou a 
avaliação subjetiva realizada pela população, sobre algum tema específico, como 
principais problemas da sociedade, nível de corrupção, confiança nas instituições e 
do consumidor, percepção eleitoral, nota de avaliação dos governantes, intenção de 
voto, entre outros. Estes indicadores são elaborados por institutos de opinião pública 
e por organizações não governamentais. 

O IDH pode ser um indicador complementar ao PIB, pois mostra o 
desenvolvimento econômico de um país e classifica as regiões/nações de acordo 
com o grau de desenvolvimento. Ele é construído agregando indicadores sociais em 
três dimensões do desenvolvimento humano, que são o indicador de longevidade, 
educação e de renda per capita. 

O IDH varia entre zero e um. Porém, diferentemente do Índice de Gini, o IDH 
quanto mais alto e próximo de um, mais desenvolvimento é o país. Por outro lado, 
quanto mais próximo de zero, menos desenvolvida é a nação. Além disso, ele pode 
ser dividido por faixas, conforme Quadro 4.8.

4.5 Indicadores de qualidade de vida e de meio ambiente: 
indicadores subjetivos da qualidade de vida

4.6 Indicadores político-sociais e de opinião pública: indicadores 
de opinião pública

4.7 Índice de desenvolvimento e pobreza humanos: Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH)

No Brasil, o indicador subjetivo de qualidade de vida é 
elaborado com frequência? 
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Fonte: adaptado de Feijó e Ramos (2013, p. 36).

Quadro 4.8 | Índice de Desenvolvimento Humano

IDH < 0,5 Baixo desenvolvimento humano

0,5 < IDH > 0,7 Médio desenvolvimento humano

IDH > 0,7 Alto desenvolvimento humano

Segundo Feijó e Ramos (2013), o IDH considera:

• Longevidade medida em anos, representando a expectativa de vida ao nascer;

• Acesso ao conhecimento pela combinação de dois indicadores (média de anos 
de escolaridade e anos de escolaridade esperados);

• Padrão de vida medido pela RNB.

Esses indicadores são expressos em unidades diferentes, e é necessário torná-los 
comparáveis. Para isso, é feito, individualmente, o seguinte cálculo:

Índice
X
Xi

i i min

max i min

=
−
−

,

Onde: X
i
  é o valor corrente do indicador i

  X
i,min

 é o valor mínimo do indicador i em um determinado momento

  X
i,max

 é o valor máximo do indicador i em um determinado momento

Após encontrar cada um dos indicadores, o valor do IDH é uma média geométrica 
dos três indicadores:

ID X X X= 1 2 3
3

Onde cada “X” é um indicador (longevidade, educação e renda).

Para aprofundar seus conhecimentos sobre indicadores sociais, leia o livro 
Indicadores sociais no Brasil: conceitos, fontes de dados e aplicações,de 
Paulo de Martino Jannuzzi, publicado pela editora Alínea em 2012.
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1. Escolha um indicador social e explique-o.

2. O que é o Índice de Desenvolvimento Humano e quais são 
os indicadores que o compõem? Como podemos classificar os 
países em relação ao IDH?

Nesta unidade você aprendeu:

• A evolução histórica dos indicadores;

• A definição de indicador;

• A importância dos indicadores;

• Os tipos principais de indicadores;

• O sistema de indicadores;

• As etapas de montagem de um sistema de indicadores;

• Os critérios de classificação dos indicadores;

• As características dos indicadores;

• A definição dos principais agregados macroeconômicos;

• O cálculo do PIB pelas três óticas;

• As identidades econômicas;

• Os principais indicadores econômicos;

• Os principais indicadores sociais.

Caro(a) aluno(a), finalizamos a quarta e última unidade do 
livro Economia do setor público e Contabilidade social. Nesta 
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unidade, você aprendeu sobre os indicadores econômicos e sociais, 
e sua importância para o setor público e para a tomada de decisão 
quanto às políticas públicas. 

Iniciamos a unidade de forma bem genérica, discutindo os 
conceitos básicos de indicadores de gestão pública, e definimos 
e compreendemos a importância deles. Na Seção 2, estudamos os 
agregados macroeconômicos, como o Produto Interno Bruto (PIB) 
e as identidades contábeis. Na sequência estudamos os principais 
indicadores, sendo na Seção 3 os econômicos e na Seção 4 os sociais. 

Apesar de toda nossa discussão, o tema não se esgota por aqui. 
Inúmeros outros indicadores estão presentes no setor público e afetam 
a vida de toda a população. Por isso, como futuro economista e tomador 
de decisão, fique sempre atento(a) aos resultados dos indicadores, às 
mudanças de metodologia e ao surgimento de novos índices.

1. Os indicadores quantificam a situação de um determinado 
programa, avaliando se as ações implementadas contribuíram 
para a consecução do objetivo proposto, ou seja, a medição 
ocorre somente por intermédio de indicadores. Diante desse 
contexto, analise o conceito dos indicadores sociais e assinale 
a alternativa correta:

a) São estatísticas sobre aspectos da vida de uma nação 
que, em conjunto, retratam o estado social dessa nação e 
permitem conhecer o seu nível de crescimento econômico.

b) São estatísticas sobre aspectos da vida de uma nação 
que, em conjunto, retratam o estado social dessa nação e 
permitem conhecer o seu nível de desenvolvimento social.

c) São estatísticas sobre aspectos da vida do governo em 
conjunto, retratam o estado social da nação e permitem 
conhecer o seu nível de desenvolvimento social.

d) São estatísticas sobre aspectos da vida de uma nação que, 
separadamente, retratam o estado econômico dessa nação 
e permitem conhecer o seu nível de desenvolvimento social.

e) São estatísticas sobre o aspecto de vida de uma nação, que 
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individualmente retratam o estado econômico desta nação e 
permitem conhecer o nível de desenvolvimento social.

2. Uma economia é composta por 1.123 pessoas e produz dois 
bens (A e B). São produzidas 2.000 unidades do bem A vendidas 
a R$ 12,50 cada, e 1.850 unidades do bem B, vendidas a R$ 
9,80. A despesa operacional total é de R$ 15.800, sendo R$ 
8.500 de matéria-prima, R$ 7.000 de salários dos residentes, 
R$ 7.900 de salário dos não residentes e R$ 900 de reserva 
para depreciação. O lucro é de R$ 19.730, sendo R$ 6.930 
para os residentes e R$ 12.800 para os não residentes. Com 
base nas informações apresentadas, calcule o PIB pela ótica 
da produção e marque a alternativa correta:

a) R$ 43.130.

b) R$ 8.500.

c) R$ 34.630.

d) R$ 25.000.

e) R$ 18.130.

3. Vamos supor uma economia que tenha as seguintes 
informações para o ano de 201X: Valor bruto da produção: 
R$1.500; Despesas operacionais: R$900; Salários e encargos: 
R$ 600 (R$ 350 residentes e R$ 250 não residentes); Custo 
de matéria-prima: R$ 400; Lucro operacional: R$ 500 (R$ 
200 residente e R$ 300 não residente). Com base nos dados 
apresentados, calcule a RNB e marque a alternativa correta:

a) R$ 350,00.

b) R$ 550,00.

c) R$ 200,00.

d) R$ 1.100,00.

e) R$ 150,00.

4. O Índice de Gini foi criado por um estatístico italiano 
em 1912 e mede a concentração de renda de um país e/ou 
região. Esse índice varia de zero a um. Vamos supor que o 
país X tenha o Índice de Gini igual a 0. Com base no valor 
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apresentado, o que podemos afirmar sobre o país X? Marque 
a alternativa correta:

a) Tem alta concentração de renda.

b) Tem alta distribuição de renda.

c) Toda a renda está nas mãos de uma única pessoa.

d) A renda é igual para todos os habitantes.

e) Nada podemos afirmar.

5. Um país possui expectativa de vida de 68 anos, escolaridade 
média de 6,5 anos e o indicador da renda média igual a 0,673. 
Sabendo que a faixa de longevidade varia entre 47 e 80 anos, 
e anos de estudo entre 2,3 e 11,8 anos, calcule o IDH dessa 
nação e marque a alternativa correta.

a) 0,189.

b) 0,636.

c) 0,573.

d) 0,441.

e) 1,205.
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