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Maria Helena Zockun reporta e analisa a elevação da regressividade do sistema tributário 
brasileiro em 2004, enfatizando suas implicações em nível de informalidade 
da atividade econômica.

Robson Rodrigues Pereira apresenta resultados de sua pesquisa original sobre a estratégia de 
comunicação do Banco Central do Brasil, realizada com base em questionário 
aplicado recentemente em participantes do mercado financeiro.

Fernando Gaiger Silveira e Bernardo Campolina Diniz analisam a mais recente Pesquisa de 
Orçamentos Familiares, realizada no biênio 2002/03, detectando uma baixa regressividade 
da tributação direta sobre as famílias brasileiras – a qual, como igualmente indicado 
no artigo de Maria Helena Zockun, é insuficiente para contrabalançar a 
elevada regressividade da tributação indireta.

Maria Gabriela Mazoni apresenta e comenta resultados de sua pesquisa original sobre a 
relação entre despesas públicas e crescimento econômico no Brasil ao longo de período 
entre 1970 e 2003, os quais indicam a necessidade de redução dos gastos 
com custeio em vez dos gastos com investimento.

Edgard Almeida Pimentel analisa a dimensão educacional da desigualdade regional no 
Brasil, mostrando estatisticamente que existem paralelos regionais entre a  
concentração educacional e a de renda.

Segundo a  Carta Fipe, a adoção de uma meta de superávit nominal zero 
 poderá ter um impacto fiscal positivo.

Rodrigo Celoto reporta dados relativos às finanças públicas no primeiro quadrimestre do ano, 
dentre os quais se destacam, na comparação com o mesmo período em 2004, a elevação do 

resultado primário do governo central – o que não impediu, porém, a ocorrência 
de um déficit nominal no âmbito dessa esfera de governo.

Roberto Troster analisa o fim do ciclo de altas de juros – iniciado em Setembro do ano 
passado – estabelecido na reunião de Junho do Copom, sugerindo possíveis 

explicações para essa interrupção.

Hélio Nogueira da Cruz analisa a continuidade do comportamento positivo do saldo comercial 
nos cinco primeiros meses do ano, não detectando indícios de reversão no futuro próximo.

Cicely Amaral comenta o levantamento mais recente da safra nacional de grãos do ano 
agrícola 2004/05, o qual detectou uma interrupção no crescimento sustentado 

que a agricultura tem tido nos últimos anos.

Manuel Enriquez Garcia reporta e comenta dados preliminares do IBGE relativos ao primeiro 
trimestre, os quais indicam que o crescimento do nível de atividade e do emprego 

neste ano de 2005 continuará alavancado pelo setor exportador, 
embora com menor força que a observada no ano passado.
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panorama macroeconômico

carta Fipe

Graças, principalmente, à contribuição intelectual do 
deputado Delfim Netto, nas últimas semanas a mídia 
deu grande destaque à proposta de que o País deve-
ria adotar uma meta de superávit nominal zero em 
substituição à atual meta formal de 4,25% do PIB (ou 
informal de 4,5% do PIB) para o superávit primário. 
Esse adicional esforço fiscal, via redução de despesas 
governamentais e melhor gestão orçamentária, per-
mitiria, ao longo dos anos, a redução da estratégica 
relação dívida/PIB e, com isso, reduções expressivas 
da taxa SELIC. 

Utilizando-se o cenário mediano do mercado, segundo 
o Relatório de Mercado do Banco Central para juros 
nominais, inflação e crescimento do PIB, efetuou-se 
uma simulação até 2010 para as duas possibilidades da 
meta, a saber: meta de superávit primário de 4,5% do 
PIB e a alternativa proposta de um superávit nominal 
igual a zero. Até 2009 utilizaram-se os números do 
citado Relatório de Mercado, e para 2010 repetiram-se 
os números previstos para 2009. Supôs-se, também, 
que os efeitos da depreciação cambial estivessem em-
butidos na sobreestimação do custo nominal da dívida 
ao utilizar-se a taxa SELIC como aproximação do custo 
nominal da dívida. Adicionalmente, como ponto de 
partida utilizou-se uma relação dívida/PIB de 50%.

O cenário para a taxa de juros nominal, a SELIC, foi de 
uma taxa decrescente, de uma taxa média de 19,15% em 
2005 para uma média de 13% em 2010. De outro lado, 
o cenário para a inflação foi de 6,16% em 2005, caindo 
para 4,5% até 2010. Já o crescimento do PIB seria de 
3,10% em 2005 e de 3,50% até 2010.

Vejamos os resultados da simulação. Para o caso de um 
superávit primário de 4,5% do PIB, a relação dívida/PIB 
cai para 42,9% em 2010. Considerando-se apenas a es-

tabilização dessa relação no patamar inicial, o superávit 
primário cai de 4,43% em 2005 para 1,92% em 2010. 
De outro lado, no caso alternativo de zerar-se o déficit 
nominal, a relação dívida/PIB cairia de 50% em 2005 
para 40,5% em 2010, isto é, uma queda um pouco maior 
que na primeira simulação. Neste último caso seriam 
necessários superávits primários de 6,36% em 2005, 
5,50% em 2006, 4,71% em 2007, 4,01% em 2008, 3,65% 
em 2009 e, finalmente, de 3,52% em 2010. Isto mostra 
que a meta de déficit nominal zero é mais ambiciosa em 
termos de redução da dívida nos três primeiros anos 
para, depois, a meta de superávit primário de 4,5% do 
PIB tornar-se mais ambiciosa.

Entretanto, o estabelecimento de uma meta do déficit 
nominal zero é melhor que a de superávit primário 
de 4,5% em termos de governança, em dois aspectos. 
Primeiro, a meta de 4,5% pode tornar-se politicamente 
insustentável em um cenário de quedas das taxas de 
juros reais, por vir a ser muito ambiciosa. A alterna-
tiva de déficit nominal zero diminui ou aumenta a 
necessidade do superávit primário, conforme o cenário 
macroeconômico, na direção correta.

O segundo aspecto é que em momentos de aperto na 
política monetária, a necessidade de um maior supe-
rávit primário aumenta imediatamente na meta de 
superávit nominal zero, havendo convergência entre 
as políticas fiscal e monetária. Isto não necessariamente 
ocorre no caso de superávit primário de 4,5%. A con-
vergência tem o benefício de aumentar a eficácia da 
política monetária para administrar preços. Em conclu-
são, a adoção de uma meta de superávit nominal igual 
a zero, principalmente se for efetuada na forma de lei, 
poderá ter um impacto positivo na gestão fiscal do País, 
tal como foi o caso da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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RODRIGO RODRIGUES CELOTO (*)

finanças públicas

finanças públicas - primeiro quadrimestre de 2005

a) Tesouro Nacional

A Receita total apresentou um crescimento de 17%, 
saltando de R$ 134,7 bilhões no primeiro quadrimes-
tre do ano passado para R$ 157,6 bilhões no mesmo 
período do ano em curso. Somente as receitas do 
Tesouro foram de R$ 124,9 bilhões contra R$ 107,0 
bilhões no mesmo período do ano passado, apre-
sentando um crescimento de 16,7%. As receitas de 
previdência cresceram 18,1%, passando de R$ 27,3 
bilhões para R$ 32,2 bilhões.

As transferências cresceram de R$ 22 bilhões no pri-
meiro quadrimestre de 2004 para R$ 26,8 bilhões no 
mesmo período de 2005, um crescimento de 21,8%. A 
receita líquida apresentou um acréscimo de 16,1%.

A despesa total aumentou 14,1% no primeiro quadri-
mestre contra igual período de 2004, saltando de R$ 
87,9 bilhões para R$ 100,3 bilhões. As despesas com 
Pessoal e Encargos Sociais foram de R$ 28,3 bilhões 
no período, com benefícios previdenciários foram de 
R$ 42,8 bilhões e com custeio e capital foram de R$ 
28,4 bilhões. Os três itens de despesa acima apresen-
taram, respectivamente, um crescimento de 5,9%, 
19,5% e 15,1%.

O Resultado Primário do Governo Central ficou em 
R$ 30,4 bilhões, sendo de R$ 41,1 bilhões o superávit 
do Tesouro Nacional, de R$ 10,6 bilhões o déficit da 
previdência social e de R$ 5,6 milhões o déficit do 
Banco Central. O resultado primário do governo 
central foi de 5,02% do PIB, um aumento em relação 
ao resultado de 4,65% do PIB no mesmo período do 
ano anterior.

Fonte: STN.

tabela 1 - resultado do Tesouro Nacional - R$ milhões

b) Necessidade de Financiamento do Setor Público

O superávit primário dos primeiros quatro meses 
do ano foi de R$ 44,0 bilhões (7,26% do PIB) contra 
R$ 32,4 bilhões (6,10% do PIB) no mesmo período 
de 2004.

O governo central aumentou seu superávit de R$ 25,5 
bilhões (4,80% do PIB) para R$ 32,15 bilhões (5,3% do 
PIB). As estatais saíram de um superávit primário de 
R$ 0,269 bilhões (0,05% do PIB) para um superávit de 
R$ 2,6 bilhões (0,43% do PIB). 

Os juros nominais nos primeiros quatro meses do ano 
totalizaram R$ 51,2 bilhões (8,44% do PIB) contra R$ 
41,25 bilhões (7,76% do PIB) no mesmo período do 

 Janeiro-Abril
 2004 2005 % 05/04
Receita Total 134.684 157.643 17,0%
Receitas do Tesouro 107.025 124.894 16,7%
Receita da Previdência 27.299 32.252 18,1%
Transferências 22.063 26.862 21,8%
Receita Líquida 112.621 130.781 16,1%
Despesa Total 87.901 100.327 14,1%
   Pessoal e encargos 26.725 28.297 5,9%
   Benefícios previdenciários 35.862 42.852 19,5%
   Custeio e Capital 24.731 28.459 15,1%
Transferências ao Banco Central 183 217 18,5%
Despesas do Banco Central 400 503 25,7%
Result. Primário Gov. Central 24.720 30.454 23,2%
   Tesouro Nacional 33.323 41.059 23,2%
   Previdência Social (8.563) (10.599) 23,8%
Banco Central (41) (5,60) -86,2%
Result. Primário Governo/PIB 4,65% 5,02% 8,0%
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R$ milhões Correntes % PIB
2004 2005 2004 2005 

Discriminação Jan-Abr Ano Jan-Abr Jan-Abr Ano Jan-Abr

Nominal 8 830 47 144 7 171 1,66 2,66 1,18 
   Governo central  508 27 033 4 712 0,10 1,53 0,78 
      Governo federal1 2 429 32 976 5 720 0,46 1,86 0,94 
      Bacen -1 920 -5 943 -1 008 -0,36 -0,34 -0,17 
   Governos regionais 9 247 33 982 3 054 1,74 1,92 0,50 
      Governos estaduais 7 573 27 497 3 386 1,42 1,55 0,56 
      Governos municipais 1 674 6 485 - 332 0,31 0,37 -0,05 
   Empresas estatais - 925 -13 872 - 596 -0,17 -0,78 -0,10 
      Empresas estatais federais - 823 -14 645  536 -0,15 -0,83 0,09 
      Empresas estatais estaduais - 143  642 -1 157 -0,03 0,04 -0,19 
      Empresas estatais municipais  42  132  25 0,01 0,01 0,00 
Juros nominais 41 259 128 256 51 183 7,76 7,25 8,44 
   Governo central 26 048 79 419 36 859 4,90 4,49 6,08 
      Governo federal1 28 009 85 698 37 873 5,27 4,84 6,24 
      Bacen -1 961 -6 279 -1 013 -0,37 -0,35 -0,17 
   Governos regionais 15 866 51 464 12 309 2,98 2,91 2,03 
      Governos estaduais 13 521 43 558 10 304 2,54 2,46 1,70 
      Governos municipais 2 345 7 906 2 005 0,44 0,45 0,33 
   Empresas estatais - 656 -2 626 2 015 -0,12 -0,15 0,33 
      Empresas estatais federais -1 867 -5 708 1 308 -0,35 -0,32 0,22 
      Empresas estatais estaduais 1 140 2 887  635 0,21 0,16 0,10 
      Empresas estatais municipais  71  194  71 0,01 0,01 0,01 
Primário -32 429 -81 112 -44 012 -6,10 -4,58 -7,26 
   Governo central -25 540 -52 385 -32 147 -4,80 -2,96 -5,30 
      Governo federal -34 143 -84 707 -42 752 -6,42 -4,79 -7,05 
      Bacen  41  336  6 0,01 0,02 0,00 
      INSS 8 563 31 985 10 599 1,61 1,81 1,75 
   Governos regionais -6 620 -17 482 -9 254 -1,24 -0,99 -1,53 
      Governos estaduais -5 948 -16 060 -6 918 -1,12 -0,91 -1,14 
      Governos municipais - 671 -1 422 -2 336 -0,13 -0,08 -0,39 
   Empresas estatais - 269 -11 245 -2 611 -0,05 -0,64 -0,43 
      Empresas estatais federais 1 043 -8 937 - 772 0,20 -0,51 -0,13 
      Empresas estatais estaduais -1 283 -2 245 -1 793 -0,24 -0,13 -0,30 
      Empresas estatais municipais - 29 - 62 - 46 -0,01 0,00 -0,01 

ano passado. Os gastos com juros do governo central 
subiram de 4,90% do PIB no primeiro quadrimestre 
de 2004 para 6,08% do PIB no mesmo período de 2005. 
As estatais aumentaram seus gastos com juros de um 
superávit de 0,12% do PIB para gastos de 0,33% do PIB 
e os governos regionais diminuíram seus gastos com 
juros de 2,98% do PIB para 2,03% do PIB.

O déficit nominal decorrente foi de R$ 7,17 bilhões 
(1,18% do PIB) contra um déficit de R$ 8,8 bilhões 

Fonte: BCB.
Notas: 1 - Inclui o INSS.   (+) déficit (-) superávit. 

tabela 2  - necessidades de financiamento do setor público

(1,66% do PIB) no mesmo período de 2004. O governo 
central fechou esses quatro primeiros meses do ano 
com um déficit nominal de 0,78% do PIB, os governos 
regionais com um déficit de R$ 0,5% do PIB e as em-
presas estatais com um superávit de 0,1% do PIB.

(*) Economista – Participante do Grupo 
de Conjuntura da FIPE.
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ROBERTO LUIS TROSTER (*)

política monetária

Em junho assistimos ao fim do ciclo de altas de juros 
iniciado em setembro de 2004. A taxa, que foi eleva-
da gradualmente de 16% em setembro de 2004 para 
19,75% em maio de 2005, foi mantida nesse valor em 
junho sem viés, na reunião do Copom do dia 15 de 
junho último.

O fim do aperto se explica pelo arrefecimento da 
inflação. O IPCA, que é o balizador da política mo-
netária, caiu de 0,85% em abril para 0,49% em maio. 
Todos os núcleos do índice também apresentaram 
queda, bem como o IPC da Fipe e o IGP da FGV, que 
apresentou deflação. 

A ação do Copom nos últimos meses conseguiu o 
resultado esperado: a inflação está convergindo para 
a meta e as expectativas declinaram em suas várias 
medidas.

Todavia, algumas questões são pertinentes, quais 
sejam: o início do ajuste, a estratégia usada, seu custo 
e a fixação das metas para o futuro.

O início do processo de alta de juros em setembro de 
2004 ocorreu cerca de três meses após as expectativas 
de inflação terem superado a meta de 2005. Por um 
lado, essa demora se justifica como uma ação des-
tinada a evitar um aumento desnecessário de juros 
caso a alta da inflação fosse causada por um evento 
localizado, mas, por outro, sinalizou uma leniência 
que pode ter exacerbado expectativas num primeiro 
momento.

A estratégia de elevação gradual de juros é parecida 
com a usada pelo FED americano, de pequenos au-
mentos da taxa para evitar turbulências desnecessá-
rias nos mercados. Entretanto, pode ser contrastada 
com a usada pela diretoria anterior do Bacen de altas 

mais contundentes, e dessa forma objetivava uma 
reversão mais rápida da tendência da inflação. Qual 
delas é mais eficiente e consegue a estabilização 
dos preços a um custo social mais baixo é algo a ser 
debatido.

Outro custo a ser analisado é a trajetória de metas 
ano a ano para a meta de longo prazo, ponderando 
os custos, e a incidência dos mesmos, das diferentes 
trajetórias de inflação e das políticas de ajuste dos 
juros. Enquanto uma inflação alta é um custo que 
deve ser evitado, uma trajetória demasiado ambiciosa 
também embute custos sociais elevados.

A política monetária tem apresentado o resultado 
pretendido, que é  estabilizar os preços. O debate sobre 
os instrumentos, sua dosagem, trajetórias de ajuste e 
outros aprimoramentos no regime é oportuno.

 
(*) Fipe, Febraban e PUC-SP.
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HÉLIO NOGUEIRA DA CRUZ (*)

setor externo

O comércio exterior brasileiro continua a trazer boas 
notícias. Observa-se, a cada mês que passa, o cres-
cimento persistente das exportações e do superávit 
da balança comercial. O crescimento das economias 
norte-americana e chinesa tem colaborado para 
manter elevado o crescimento da economia mundial 
e favorecido as exportações do País. A significativa 
redução da previsão de crescimento da área da OECD 
em 2005, em particular da área do euro, e a tendência 
para queda ainda maior para 2006 colocam dúvidas 
sobre a permanência de um cenário internacional tão 
positivo como tem ocorrido nos últimos anos.

As exportações de maio atingiram novo recorde his-
tórico, alcançando US$ 9.819 bilhões, com crescimento 
de 23,6% sobre igual período de 2004. As exportações 
atingiram US$ 43,472 bilhões no período de janeiro a 
maio, com crescimento de 29,2% sobre igual período em 
2004. O País exportou US$ 105,968 bilhões no período 
de maio a maio, valor 32,6% superior ao dos 12 meses 
anteriores, devendo superar a meta oficial de US$ 112 
bilhões neste ano. No ano, as vendas externas alcança-
ram US$ 47,49 bilhões quando se consideram também as 
informações das duas primeiras semanas de junho.

As importações alcançaram US$ 6,367 bilhões em 
maio, com crescimento de 31,8% em relação ao 
mesmo mês de 2004. As importações foram de US$ 
27,826 bilhões no período de janeiro a maio, com 
crescimento de 23,4% sobre igual período de 2004. 
As importações alcançaram US$ 67,857 nos últimos 
12 meses, com crescimento de 30,5%. No ano, as 
importações atingiram US$ 30,204 bilhões quando 
se consideram também os dados das duas primeiras 
semanas de junho.

O saldo da balança comercial no período de janeiro 
até as duas primeiras semanas de junho foi de US$ 
17,286 bilhões, valor superior às previsões realizadas 

no final de 2004. Alcançou, também, US$ 38,1 bilhões 
no período de maio a maio. Para o ano, a estimativa 
do mercado é de superávit de US$ 35 bilhões. A ligeira 
queda do superávit de maio em relação a abril parece 
ser pontual, não devendo alterar a trajetória de longo 
prazo do crescimento do superávit comercial.

Estes números indicam que, apesar da valorização 
do real, o setor externo tem mantido sua vigorosa 
expansão. Com a redução da taxa de crescimento 
da economia doméstica, que tende a reduzir as im-
portações, e com exportações em crescimento, os 
superávits comerciais têm sido bastante elevados. 
O País está alcançando um novo e elevado patamar 
no volume de comércio, estabelecendo um valor 
de exportações inesperado, mesmo para os mais 
otimistas, em relação aos padrões apresentados de 
4 a 5 anos atrás. Este crescimento ainda não cessou, 
representando a mais importante mudança estrutural 
da economia neste período. Tudo indica que, a menos 
que ocorram grandes erros da política comercial, os 
novos patamares que estão sendo construídos serão 
duradouros. Mesmo dificuldades localizadas, como 
se verifica atualmente no comércio com a China, que 
apresenta queda de compras e aumento de vendas, 
não devem ser suficientes para provocar uma reversão 
no quadro atual.

A atual turbulência política pode inibir a adoção de 
medidas de política econômica mais favoráveis ao 
crescimento da economia, como a redução da taxa 
de juros, e coibir o estabelecimento de um ambiente 
de longo prazo mais favorável aos investimentos. A 
manutenção de uma taxa de crescimento da economia 
de forma sustentável não depende apenas dos resulta-
dos da área externa da economia, exigindo ampliação 
significativa dos investimentos.

 
(*) Professor da FEA-USP.
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A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)  
realizou o quarto levantamento da safra de grãos do 
ano agrícola 2004/05, por meio de entrevistas e apli-
cação de questionários com produtores, agrônomos 
e técnicos de Cooperativas, Secretarias de Agricul-
tura, órgãos de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(oficiais e privados) e Agentes Financeiros, em um 
trabalho rotineiro destinado a quantificar a safra 
nacional de grãos. É possível inferir alguns fatos de 
relevância.

Ocorre uma interrupção no crescimento sustentado 
que a agricultura estava obtendo nos últimos anos. 
Nesta safra 2004/2005, a área plantada com as cultu-
ras de verão aumentou de 47.4 para 48.5 milhões de 
hectares, um aumento de 2,3%. Todavia, a produção 
é 4,6% inferior à da safra passada, interrompendo 
uma seqüência de anos de crescimento agrícola alto. 
Essa interrupção foi devida a um problema de seca 
prolongada (iniciado em novembro de 2004).

Há uma acentuada concentração em poucas cultu-
ras. Dos 48.5 milhões de hectares, somente soja e 
milho ocupam 35 milhões, mais de 70% do total da 
área cultivada. A produção de grãos deverá atingir 
113.7 milhões de toneladas, sendo que apenas soja e 
milho representam 86 milhões de toneladas ou 76% 
do total. 

Ocorre uma reordenação geográfica na produção. 
O Estado do Mato Grosso figura em primeiro lugar 
entre os estados brasileiros na produção de grãos, 
seguido do Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais 
e São Paulo. São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul 
perdem participação. A Região Centro-Oeste (37% do 
total da produção) passa a Região Sul (com 34% de 
participação) na produção de grãos. Existem 10 esta-

CICELY M. AMARAL (*)

agricultura

dos brasileiros produzindo apenas 1% da produção 
total de grãos.

Descontado o efeito climático na Região Sul, aparen-
temente o setor agrícola consegue absorver impactos 
negativos internos ou advindos de fora. No lado 
interno, a economia se desacelera, apresentando um 
crescimento bem inferior ao que se esperava ante-
riormente. As taxas de juros continuam altas e com 
baixa perspectiva de redução. No lado externo, as 
taxas de câmbio estão cada dia mais desfavoráveis, e 
as negociações comerciais, que poderiam levar a um 
aumento de nossa competitividade, não avançam. Até 
o presente a agricultura não deu sinais de sentir todo 
esse ambiente desfavorável. 

 
(*) Professor da FEA-USP.
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Dados preliminares do IBGE, calculados a partir 
das Contas Nacionais, apontaram para uma taxa 
de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) da 
ordem de +0,3%, no primeiro trimestre de 2005, em 
face do quarto trimestre de 2004, considerando-se a 
série com ajuste sazonal. Por sua vez, comparativa-
mente a igual trimestre de 2004, o IBGE mostra que 
a taxa de crescimento do PIB foi de 2,9%, enquanto 
que no acumulado nos quatro trimestres terminados 
no primeiro trimestre de 2005 em relação aos quatro 
trimestres imediatamente anteriores o crescimento 
registrado foi de 4,6%. Conforme também o IBGE, as 
revisões rotineiras realizadas com os dados de 2004 
acarretaram um novo valor para a taxa de crescimento 
do PIB em 2004, que depois de revisado passou de 
5,2% para 4,9%.

Deve-se registrar que para a taxa de crescimento 
do PIB do primeiro trimestre de 2005 ante o último 
trimestre de 2004 em muito contribuiu a variação 
positiva de +2,6% da Agropecuária, uma vez que 
tanto a Indústria quanto os Serviços contribuíram 
com taxas negativas de crescimento: respectivamente 
–1,0% e –0,2%.

A despesa agregada, como se sabe, é composta pelo 
consumo das famílias, consumo do governo, gastos 
com formação bruta de capital fixo, exportações e im-
portações. Os dados do IBGE, ainda na comparação do 
primeiro trimestre de 2005 com o último trimestre de 
2004, revelam que o Consumo das Famílias registrou 
recuo  (–0,6%); que o Consumo do Governo apresen-
tou variação negativa de –0,1%; e que as Exportações 
de Bens e Serviços continuaram em trajetória de 
crescimento, da ordem de +3,5%, enquanto que as 
Importações de Bens e Serviços registraram, pelo sex-
to trimestre consecutivo, um aumento igual a +2,3%. 

Ainda sob a ótica da despesa, as informações do IBGE 
mostram que os gastos de investimento (Formação 
bruta de Capital Fixo) apresentaram queda de –3% 
no primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto 
trimestre de 2004.

Há de se fazer menção ao fato de que dados mais 
recentes do IBGE e referentes à Produção Industrial 
mostraram estabilidade no volume físico da produção 
industrial brasileira. Assim, em abril/05, o Produto 
Industrial mostrou variação nula, em face do mês ime-
diatamente anterior, na série com ajuste sazonal. 

Na passagem de março/05 para abril/05, dos 23 setores 
industriais pesquisados, dez  expandiram sua produ-
ção, enquanto doze registraram recuos. Apenas o setor 
de Vestuário manteve-se estável. Dentre aqueles que 
obtiveram incrementos em sua produção destacam-
se: Alimentos +3,5%, Indústrias Extrativas +7,4%, 
Veículos Automotores +3,2% e Material Eletrônico e 
Equipamentos de Comunicações +4,9%. Por sua vez, 
as pressões negativas mais fortes surgiram nos setores 
de: Máquinas e Equipamentos –4,0%, Farmacêutica 
–6,2%, Produtos de Metal –4,7% e Bebidas –5,1%.

Por categorias de uso, os dados de abril/05 em relação 
ao mês imediatamente anterior, com exceção do setor 
de Bens Intermediários, que registrou incremento 
positivo da ordem de +1,3%, todos os demais apre-
sentaram recuos em suas taxas de crescimento: Bens 
de Consumo Duráveis –0,3%, Bens de Capital, com 
variação negativa de –2,9%, e Bens de Consumo Se-
miduráveis e não Duráveis, com queda de –0,3%.

Quanto ao emprego no mês de abril de 2005, os dados 
da Pesquisa Mensal de Emprego, realizada pelo IBGE 
nas seis principais regiões metropolitanas do País, 

MANUEL ENRIQUEZ GARCIA (*)

nível de atividade e emprego
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apontaram  para uma variação positiva de +0,6% ante 
o mês imediatamente anterior, enquanto que o Índice 
de horas pagas aos trabalhadores da Indústria, nesse 
mesmo período de comparação, registrou variação 
positiva de +0,3%. Ainda na passagem de março/05 
para abril/05, o indicador da folha de pagamento real 
do pessoal ocupado na indústria registrou queda de 
–2,3% em relação a março de 2005, já descontadas as 
influências sazonais. 

Assim, ao que tudo indica, o crescimento do nível de 
atividade e do emprego neste ano de 2005 continuará 
alavancado pelo setor exportador, porém com menor 
força que a observada em 2004, o que, num cenário 
de menor crescimento doméstico, conduzirá a mode-
radas taxas de crescimento do nível de atividade e do 
emprego nos próximos períodos de tempo.

Os artigos do Panorama Macroeconômico foram escritos entre 13 e 22//06/05.

(*) Professor da FEA-USP.
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artigos

MARIA HELENA ZOCKUN (*)

aumenta a regressividade 
dos impostos no Brasil

Renda ou consumo como medidas de capacidade de 
pagamento do contribuinte é tema controverso na 
literatura tradicional sobre finanças públicas, mas 
parece menos relevante em países pobres e com alta 
concentração de renda, como o Brasil. Num país em 
que 75% da população tem renda familiar per capita 
inferior a R$ 500/mês, cargas tributárias muito eleva-
das e regressivas em relação à renda do contribuinte 
resultam em menor tamanho de mercado interno e 
menor potencial de crescimento econômico. A percep-
ção de um sistema tributário injusto, desse ponto de 
vista, desenvolve a aversão do contribuinte ao paga-
mento dos tributos, a solidariedade de consumidores 
e produtores contra o fisco, com o inevitável aumento 
da informalidade.

Em questões de desigualdade social, o Brasil consegue 
se superar.  Nos últimos dez anos não apenas o Estado 
aumentou sua interferência na economia, por meio 
do extraordinário aumento da carga tributária, como 
intensificou a transferência de renda dos mais pobres 
para os menos pobres, digamos assim, agravando um 
processo de concentração de renda que nos envergo-
nha como nação civilizada. 

A Tabela 1 mostra a carga tributária por classe de renda 
familiar em 1996 e em 2004. São estimativas baseadas 
nos dados das pesquisas de orçamentos familiares de 

1995/96 e de 2002/2003, que considera como renda to-
das as fontes: remuneração do trabalho, transferências 
(aposentadorias, pensões, bolsas de estudo, mesadas, 
doações, transferências transitórias), lucros recebidos, 
rendimentos de aluguel, de aplicações financeiras e de 
capital. Os tributos diretos referem-se aos pagamentos 
que as famílias efetivamente efetuaram de imposto 
de renda, IPTU, contribuições trabalhistas e IPVA. 
Os tributos indiretos foram estimados aplicando as 
alíquotas nominais de ICMS, IPI, PIS e Cofins não-
cumulativos1 aos gastos que são base de incidência 
desses tributos, o que supõe ausência de sonegação. 
Então a carga tributária direta é a efetiva e a carga 
tributária indireta mostra a tentativa de extração 
fiscal pelo governo. A progressividade dos impostos 
diretos é insuficiente para compensar a elevadíssima 
regressividade dos tributos indiretos.

A regressividade do sistema como um todo, que já 
era acentuada em 1996, foi intensificada em 2004. As 
famílias com renda de até 2 salários mínimos, que 
em 1996 destinaram 28% da renda ao pagamento 
de impostos, passaram a ter 49% de sua renda total 
extraída pelo fisco em 2004, um acréscimo de 21 
pontos porcentuais. As famílias com renda superior 
a 30 salários mínimos também tiveram aumento de 
carga tributária, mas mais amena, de 18% em 1996 
para 26% em 2004.
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tabela 1 - carga tributária direta e indireta sobre a renda total das famílias em 1996 e em 2004

em % da renda  familiar

renda mensal tributação direta tributação indireta carga tributária total  acréscimo de carga 
tributária (em pontos de 

familiar 2004 1996 2004 1996 2004 1996 porcentagem)

até 2 SM  3,1  1,7  45,8  26,5  48,8 28,2 20,6
2 a 3  3,5  2,6  34,5  20,0  38,0 22,6 15,4
3 a 5  3,7  3,1  30,2  16,3  33,9 19,4 14,5
5 a 6  4,1  4,0  27,9  14,0  32,0 18,0 14,0
6 a 8  5,2  4,2  26,5  13,8  31,7 18,0 13,7
8 a 10  5,9  4,1  25,7  12,0  31,7 16,1 15,6
10 a 15  6,8  4,6  23,7  10,5  30,5 15,1 15,4
15 a 20  6,9  5,5  21,6  9,4  28,4 14,9 13,5
20 a 30  8,6  5,7  20,1  9,1  28,7 14,8 13,9
mais de 30  9,9  10,6  16,4  7,3  26,3 17,9 8,4

Fonte dos dados primários: IBGE, POF 1995/1996, POF 2002/2003; Vianna et alii (2000); SRF “ A Progressividade no Consumo - Tributação 
Cumulativa e sobre o Valor Agregado”.

*  tributos considerados nas POFs: IPI, ICMS, PIS, COFINS ( indiretos);  IR. contribuições trabalhistas,  IPVA, IPTU (diretos); ISS. Elaboração 
da autora.

aos produtos, numa dispersão elevada que chega a 
mais de 3 mil por cento no caso de fumo ou quase 
trezentos por cento no caso de artigos de higiene 
pessoal. É nessa elevada margem que floresce a in-
formalidade no Brasil: ao não cobrar do consumidor 
o valor total dos impostos, o preço praticado dá à 
economia informal vantagem imbatível, muitas vezes 
não compensável pela maior produtividade, ganhos 
de escala e melhor tecnologia e qualidade do produto 
fornecido pela empresa inteiramente formal. Embora 
ignorando o peso do fisco, ao consumidor não passa 
despercebida a diferença de preços praticados nos 
mercado de variados graus de formalidade. 

Estimativas do Banco Mundial confirmam o que tra-
balhos realizados pela FIPE têm constatado: a infor-
malidade no Brasil alcança cerca de 40% do PIB. E as 
razões básicas são duas: a elevadíssima incidência de 
impostos indiretos nos preços dos bens e serviços e a 
pobreza da maioria de uma população com aspirações 
de consumo incompatíveis com seu nível de renda. 

A Tabela 2, também elaborada com dados da POF 
2002/3, considerando as novas alíquotas do PIS/Cofins 
não-cumulativas, mas não incluindo o ISS, nem os 
pesados encargos trabalhistas pagos pelas empresas, 
resume a primeira afirmação: os tributos indiretos 
considerados acrescentam, em média, 37% de custo 

tabela 2 - conteúdo médio de tributos indiretos (nominal) nos gastos familiares em 2004 – em R$

tipo de bem ou serviço despesa média total 
por família (a)

tributos indiretos contidos 
na despesa (b)

carga tributária indireta  
(b)/(a)

acréscimo de custo 
tributário b/(a-b)

total ou média  1.549,91  420,55 27,1% 37,2%
alimentação 304,12  73,94 24,3% 32,1%
habitação 520,22  164,08 31,5% 46,1%
vestuário 83,21  28,93 34,8% 53,3%
transporte 270,16  59,79 22,1% 28,4%
higiene e cuidados pessoais 31,80  23,52 74,0% 284,0%
saúde 95,14  9,66 10,2% 11,3%
educação 59,86  5,54 9,3% 10,2%
recreação e cultura 34,95  12,40 35,5% 55,0%
fumo 10,20  9,90 97,0% 3245,1%
serviços pessoais 14,85  1,37 9,2% 10,2%
despesas diversas 40,81  3,77 9,3% 10,2%
aquisição e reforma de imóvel 84,59  27,66 32,7% 48,6%

Fonte: IBGE, POF 2002/3; SRF op.cit. Elaboração da autora.
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As discussões sobre Reforma Tributária têm focaliza-
do muito pouco a questão distributiva. Continua-se 
tratando a informalidade como se fosse caso de fiscali-
zação e punição, e não uma questão econômica. A ele-
vada e crescente regressividade do sistema tributário 
brasileiro não podem continuar sendo ignoradas.

1 Por isso a referência é o ano de 2004, quando os dois tributos pas-
saram a vigorar nesse regime.

Referências:
IBGE. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. 

Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003.

Secretaria da Receita Federal. A progressividade no consumo – Trib-
utação cumulativa e sobre o valor agregado. Disponível em: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/historico/esttributarios/topi-
cosespeciais/progressividade/default.htm);

Vianna, S. W.; Magalhães, L. C. G; Silveira, F. G.; Tornich, F. A. Carga 
tributária direta e indireta sobre as unidades familiares no Brasil: av-
aliação de sua incidência nas grandes regiões urbanas em 1996. 
Texto para Discussão nº 757, Brasília: IPEA, setembro de 2000.

(*) Pesquisadora da FIPE. 
e-mail: mhzockun@usp.br
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Conforme destacado no artigo “A comunicação entre 
bancos centrais e mercados financeiros”, publicado 
na edição de abril do Boletim de Informações Fipe, a 
comunicação em política monetária é um tema de 
grande relevância, motivo pelo qual vem ganhando 
espaço na literatura acadêmica, nas discussões dos 
participantes do mercado financeiro e na mídia, es-
pecializada ou não. 

Vários trabalhos na literatura têm como objetivo 
principal testar/verificar a existência de alguma 
influência da comunicação de bancos centrais (BCs) 
sobre mudanças nas expectativas dos agentes, o que 
costuma ser captado por meio de ajustes nos instru-
mentos financeiros, tais como a curva de juros. Esses 
trabalhos costumam utilizar a técnica de construção 
de variáveis dummy que expressam a ocorrência de 
um evento comunicacional de política monetária ou 
o sinal desse evento.1 Os resultados encontrados não 
deixam a menor dúvida em relação à existência da 
referida influência. Entretanto, uma questão adicio-
nal emerge: a comunicação do BC está sendo efetiva, 
ou seja, está atingindo os resultados desejados pelas 
autoridades no sentido de persuadir os participantes 
dos mercados de modo que estes formem suas ex-
pectativas em determinada direção e magnitude? Há 
poucas evidências na literatura para responder a essa 
questão, que também é relevante, uma vez que, em 
determinados momentos, a comunicação pode gerar 
melhores resultados do que em outros, a depender 
das circunstâncias vigentes. 

Trabalhos como o de Fracasso et al. (2003) e do FMI 
(2004) tiveram como objetivo primário detectar as 
percepções qualitativas acerca da comunicação de BCs 
e, mais importante para os propósitos aqui definidos, 

da comunicação do Banco Central do Brasil (BCB) 
com os mercados. Em ambos os casos, a autoridade 
monetária brasileira foi bem avaliada. Entretanto, a 
despeito de sua importância, essas duas pesquisas 
avaliam um conjunto restrito de canais de comunica-
ção.2 Este é um passo adiante em relação ao conjunto 
de trabalhos citado no parágrafo anterior, mas uma 
melhor compreensão acerca dos resultados obtidos 
em política monetária requer a avaliação da estraté-
gia comunicacional dos BCs, que abrange o processo 
como um todo, não somente os canais utilizados, mas 
também o conteúdo informacional e a forma como tal 
conteúdo é transmitido. 

O trabalho de Pereira (2005) emerge como uma con-
tribuição original que tem como objetivo avaliar o 
processo comunicacional como um todo, conforme 
definido acima. Para isso, o autor alargou o escopo 
de avaliação utilizado nos dois trabalhos citados no 
parágrafo anterior. O objetivo do presente artigo é 
apresentar alguns dos principais resultados obtidos 
naquela pesquisa, cujo formato foi o de um questioná-
rio aplicado a participantes do mercado (economistas, 
tesoureiros, gestores ou administradores de fundos 
e operadores de mesa), a maioria pertencente aos 
quadros de grandes bancos e consultorias econômicas 
atuando no Brasil. O questionário proposto pelo autor 
é segmentado em três partes. Aqui serão apresentados 
apenas os resultados da última delas, cujo objetivo é 
a avaliação direta da comunicação do BCB. De um 
modo geral, a comunicação do Banco não foi mal 
avaliada, a exemplo do que foi captado por Fracasso 
et al. (2003) e pelo FMI (2004). Algumas considera-
ções, contudo, merecem destaque, principalmente 
neste momento em que declarações e documentos de 
membros do Copom têm sido tão criticados. 

ROBSON RODRIGUES PEREIRA (*)

algumas evidências qualitativas 
sobre a comunicação do Banco 
Central do Brasil
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Os BCs se comunicam com os mercados de forma 
contínua e por meio de vários canais. Entretanto, 
nesse processo, alguns momentos são percebidos 
como mais relevantes do que outros. De acordo 
com os resultados obtidos por Pereira (2005), as três 
situações percebidas como as mais necessárias para 
que o BCB se comunique com os participantes do 
mercado são os momentos de choques externos ou 
de alta volatilidade, de descumprimento das metas de 
inflação e imediatamente posteriores às reuniões do 
Copom. Respectivamente, esses momentos sugerem a 
relevância de: (i) os mercados estarem com as expec-
tativas sempre ancoradas, mesmo em momentos de 
turbulências; (ii) detalhamento da estratégia de ação 
do BC e reafirmação do compromisso necessário para 
reconduzir o País à trajetória da meta de inflação; e 
(iii) explicações acerca das decisões tomadas, de modo 
a tornar mais compreensível, aos olhos do setor pri-
vado, o processo decisório dos gestores e possibilitar 
antecipações de decisões futuras. 

As situações de queda da popularidade do Presidente 
da República e momentos eleitorais receberam avalia-
ção média que indica grande discordância, por parte 
dos respondentes, acerca da relevância da comunica-
ção do BC em tais circunstâncias. Uma conclusão que 
se segue daí é que os participantes do mercado não 
acreditam que haja espaço para mudanças drásticas 
na condução da política monetária que atendam a 
interesses populistas ou pró-eleitorais. Este é um bom 
resultado para a democracia brasileira, principalmente 
porque a história mostra que a política econômica 
nacional sujeitou-se, em várias ocasiões, a interesses 
estritamente políticos. A própria discussão existente 
hoje sobre autonomia do BCB está inserida nesse 
contexto.

Da teoria para a prática, como se sabe, pode haver 
um hiato considerável. Por isso, o próximo passo foi 
questionar os agentes sobre o desempenho comuni-
cacional do BCB em cada uma das situações avaliadas 
anteriormente. Os itens com melhor avaliação foram 
justamente os momentos de choques externos ou de 
alta volatilidade e de descumprimento das metas de 
inflação, classificados como os mais relevantes na 

questão anterior. Este é um resultado bastante posi-
tivo para a autoridade monetária brasileira. Os itens 
avaliados como sendo os de pior comunicação foram 
os momentos imediatamente anteriores a uma reunião 
do Copom, aqueles em que as decisões do BCB con-
trariam as expectativas dos mercados e aqueles nos 
quais autoridades políticas fazem declarações acerca 
do comportamento futuro dos juros. Esses momentos, 
apesar de não terem sido avaliados como os mais re-
levantes, merecem algumas considerações por parte 
das autoridades, em especial quando estas tomam 
decisões contrárias às expectativas dos agentes. Não se 
defende aqui que os BCs sempre devem corroborar as 
expectativas privadas, mas sim que haja canais claros 
por meio dos quais os gestores possam explicar suas 
decisões à sociedade como um todo. 

Conforme mencionado anteriormente, há pouquís-
simas dúvidas sobre a relevância da comunicação de 
BCs. Mas se por qualquer motivo alguma categoria 
comunicacional for considerada inadequada ou 
mesmo ruim, é preciso saber quais serão as conse-
qüências. Esta é uma informação extremamente útil 
para os gestores de política, uma vez que a percepção 
de que a autoridade monetária está fazendo uso de 
uma comunicação inadequada pode resultar, mais 
do que a mera incompreensão, por parte dos recep-
tores e de objetivos e ações dos gestores, em políticas 
ineficientes. Os resultados obtidos por Pereira (2005) 
sugerem o quão sensíveis são os mercados à comuni-
cação de policy-makers. Uma comunicação considerada 
inadequada gera, em ordem decrescente de avaliação, 
maior grau de incertezas, intensificação de cautela na 
tomada de decisões dos mercados, maior volatilidade 
financeira e perda de credibilidade do BC (para citar 
apenas até o quarto item avaliado na pesquisa). Em 
outras palavras, pode-se dizer que a percepção de que 
a comunicação da autoridade monetária não é ade-
quada gera perda de informação para a formação de 
expectativas, o que prejudica a própria credibilidade 
da instituição. A literatura mostra o quão relevante é 
a questão da credibilidade em política monetária, e a 
pesquisa aqui apresentada, o quão estreito é o vínculo 
entre comunicação e credibilidade. Na vida real, esse 
vínculo também é apontado pelos principais BCs. 
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A pesquisa de Pereira (2005) contemplou três questões 
em que os participantes atribuíram notas, em escala 
crescente de zero a dez, a várias características comu-
nicacionais do BCB. Essas questões foram respondidas 
por 39 indivíduos. Na primeira delas, buscou-se captar 
a imagem que os agentes têm da autoridade monetária 
brasileira quando esta se comunica com o público, o 
que foi feito por meio da avaliação de nove itens que, 
juntos e com ponderação simples, obtiveram nota mé-
dia de 6,92. Os itens “(o BCB) tem comprometimento 
com a estabilidade de preços” (nota 8,51), “possui 
uma equipe com elevado grau de expertise” (8,23), 
“é comprometido com transparência” (7,18), “está 
constantemente atento aos fatores que mais colocam 
em risco o cumprimento de seus objetivos” (7,05) e 
“adotou as práticas mais modernas de gestão da polí-
tica monetária” (6,92) obtiveram nota igual ou acima 
da média de todos os itens avaliados. Esses resultados 
sugerem o quão hawkish é percebido o BCB, o que não 
é algo totalmente ruim, considerando-se o passado 
inflacionário brasileiro.3 Já os itens com avaliação 
inferior à média foram: “tem autonomia em relação às 
esferas políticas de poder” (6,54), “tem preocupações 
com a flutuação do nível de produto/atividade” (6,03), 
“tem preocupações com a volatilidade dos mercados” 
(5,97) e “toma decisões coerentes com a sinalização 
previamente emitida aos mercados” (5,87). 

É importante ressaltar que apesar de nenhum item 
avaliado ter obtido nota inferior à média 5, pode-se 
argumentar que o ideal, do ponto de vista dos gestores 
de política, seria apresentar um perfil que revelasse 
um melhor balanceamento entre os diversos quesitos 
avaliados, o que não foi obtido. De modo especial, a 
questão da coerência entre sinais emitidos e ação efe-
tiva pode ter grande influência sobre a construção de 
credibilidade. Daí não se segue, porém, que o BCB não 
possa, diante de eventos extraordinários que afetem 
a economia, agir de forma diferenciada daquela que 
foi sinalizada aos mercados. A política monetária não 
pode ser caracterizada por uma camisa-de-força, mas 
um mínimo de coerência entre sinais e ações é exigido 
para reduzir a volatilidade financeira intrínseca aos 
mercados. 

A segunda questão de avaliação direta teve como 
objetivo avaliar a forma pela qual o BCB se comunica 
com os mercados. A média simples obtida nos 7 itens 
avaliados foi 6,82. Os itens “facilidade de acesso à 
homepage do BCB”, “qualidade da informação disponi-
bilizada”, “periodicidade das publicações” e “coerência 
entre as mensagens transmitidas através dos diversos 
canais de comunicação” obtiveram, respectivamente, 
notas médias de 8,28, 7,44, 7,28 e 7,28. É interessante 
notar que a avaliação obtida neste último item, soma-
da àquela obtida pelo item “toma decisões coerentes 
com a sinalização previamente emitida aos mercados”, 
abordado na questão anterior, sugere que os agentes 
vêem coerência dos canais de comunicação entre si, 
mas não entre os sinais emitidos e as decisões tomadas 
pelo BCB. Já os itens “encadeamento (seqüência lógica) 
entre as declarações e pronunciamentos de diretores 
do BCB”, “encadeamento (seqüência lógica) entre as 
diversas edições da ata do Copom ou do Relatório 
de Inflação” e “espaço para que os mercados opinem 
sobre a política comunicacional do BCB” obtiveram 
notas inferiores à média de todos os itens, respectiva-
mente, 5,97, 5,92 e 5,54. Este resultado sugere a neces-
sidade de ações, por parte da autoridade monetária 
brasileira, de melhorar a seqüência de seus principais 
canais comunicacionais, o que também é benéfico 
para a credibilidade. Aqui, mais uma vez, vale a idéia 
de que a ocorrência de eventos que alterem a percep-
ção dos gestores entre duas edições de um documento 
de política monetária deve ser acompanhada por um 
esforço adicional de comunicação.

A última questão de atribuição direta de notas contém 
três avaliações relacionadas entre si. Pereira (2005) 
questiona os participantes da pesquisa em relação à 
quantidade da informação transmitida, à clareza com 
a qual tal informação é transmitida e à relevância 
dessa mesma informação para a tomada de decisões 
ou elaboração de cenários dos agentes. Para isso, a 
questão apresenta 12 quesitos aos respondentes. As 
proporções mais altas de notas zero ocorreram nessa 
questão: nos quesitos quantidade (6 notas zero) e 
clareza (7 notas zero) de “informações acerca das 
discussões internas entre os membros votantes do 
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Copom” e quantidade de informações (4 notas zero) 
e clareza (5 notas zero) sobre os “motivos pelos quais 
as decisões do Copom se desviaram das expectativas 
do mercado”. Dado o elevado número relativo de 
notas zero atribuído pelos respondentes, esses itens 
foram mal avaliados, o que também exige alguma 
consideração por parte das autoridades brasileiras. 
No que tange especificamente à revelação de informa-
ções sobre a discussão interna entre os membros do 
Copom, este é um tema de grande controvérsia, uma 
vez que a sinalização de discordâncias, em um comitê 
de política monetária que busca o consenso, como o é 
o brasileiro, pode gerar aumento de volatilidade nos 
mercados, bem como impor pressões sobre os mem-
bros do Comitê. O item “informações sobre o estado 
corrente da economia” foi o melhor avaliado, tanto em 
quantidade quanto em clareza, respectivamente com 
médias de 6,97 e 6,95 (na escala de zero a dez).  

No que se refere à relevância, para os mercados, das 
informações avaliadas, todos os 12 itens receberam 
notas médias acima de 6,6, sendo que os quatro que 
obtiveram notas mais altas (mais relevantes) foram 
“impactos das decisões do Copom sobre os níveis de 
preço e atividade” (nota de 7,97 em relevância, 6,44 em 
quantidade e 6,08 em clareza), “intenções futuras de 
política monetária” (7,69 em relevância, 5,77 em quan-
tidade e 5,64 em clareza), “objetivos de curto prazo” 
(7,67 em relevância, 6,59 em quantidade e 6,41 em cla-
reza) e “indicadores utilizados para acompanhamento 
do estado da economia” (7,67 em relevância, 6,82 em 
quantidade e 6,54 em clareza). 

No processo de formação de expectativas e de preços 
de ativos financeiros, os mercados olham princi-
palmente para frente (são forward-looking). Por isso, 
buscam informações e métodos que permitam uma 
melhor previsão das ações futuras da autoridade 
monetária. Nesse contexto, os maiores problemas 
percebidos pelos agentes na comunicação do BCB 
referem-se à ausência de mais informações sobre o 
modelo utilizado e seus parâmetros. (Pereira, 2005).4 
Muitas vezes, principalmente nas atas do Copom, a 
autoridade monetária utiliza qualificadores como “aci-
ma” e “ligeiramente acima” para expressar o resultado 
de seu modelo em relação à meta de inflação. Somente 

nos relatórios trimestrais, o BCB apresenta resultados 
numéricos de seu modelo. Entre um relatório e outro, 
os participantes do mercado tentam reproduzir, com 
as poucas informações divulgadas, o modelo que 
acreditam ser o utilizado pela instituição. A literatura 
também apresenta argumentos pró e contra a revela-
ção do modelo utilizado pelos gestores.5 

Do ponto de vista qualitativo, segundo o estudo de 
Pereira (2005), a comunicação do BCB não apresenta 
grandes problemas. Entretanto, em alguns quesitos a 
instituição obteve notas ruins, em termos absolutos 
ou relativos à média de outros quesitos avaliados. 
Ademais, o questionário captou a percepção de que 
o BCB deveria divulgar mais informações sobre seus 
modelos. A relevância da pesquisa deve ser ilustrada 
pela analogia da radiografia: não é um recurso tão 
potente quanto uma ressonância magnética – que 
corresponderia a uma abordagem mais ampla que 
considerasse todos os aspectos determinantes da 
comunicação, um fenômeno humano tão complexo –, 
mas é suficiente para que o analista tenha uma idéia 
de como está o estado do paciente em determinado 
momento e, com isso, possa sugerir algum procedi-
mento. Além disso, como já apontado, esse estudo 
constitui um avanço em relação a outros que procu-
raram captar uma avaliação qualitativa em relação à 
comunicação do BC brasileiro.

A atual direção do BCB tem enfrentado críticas no que 
se refere à comunicação oficial com os mercados. O 
estudo de Pereira (2005) sugere que a credibilidade 
também é obtida por meio da comunicação e, por 
isso, ações por parte do BCB que mantenham bons e 
eficientes canais de comunicação são necessárias para 
melhorar sua credibilidade e, como conseqüência, a 
efetividade de política. Em outras palavras, credibi-
lidade também se constrói via instrumentos comuni-
cacionais. A boa utilização desses instrumentos, por 
sua vez, exige que o BC conheça o processo da co-
municação, com suas etapas e fatores determinantes, 
bem como identifique os aspectos que influenciam 
sua audiência. Pesquisas por meio de questionários, 
apesar das limitações naturais existentes, constituem 
instrumento bastante poderoso para a obtenção desse 
conhecimento. 
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1  A ocorrência do evento é identificada, por exemplo, como o dia 

de divulgação de uma ata de reunião de política monetária ou de 
uma declaração de um gestor de política. O sinal da mensagem 
(expansão ou contração monetária), por sua vez, é identificado 
de acordo com avaliação subjetiva e ex post do pesquisador que 
realiza o estudo.

2  Fracasso et al. (2003) analisam um único volume de relatórios 
de inflação de vários países que adotaram o regime de metas de 
inflação. No caso brasileiro, avaliou-se o relatório de setembro de 
2002, mediante a leitura por parte de 5 pesquisadores. O trabalho 
do FMI (2004), por sua vez, tem como objetivo avaliar especifica-
mente a comunicação da Gerência Executiva de Relacionamento 
com Investidores (Gerin), do BCB, o que foi feito por meio de 
questionário respondido por 256 investidores. Esse escopo, por 
sua vez, exclui documentos relevantes como as atas do Comitê 
de Política Monetária (Copom).

3  O termo hawkish designa o gestor de política monetária que tende 
a se preocupar mais com o objetivo de estabilidade de preços do 
que com o objetivo de redução de volatilidade do produto. O ges-
tor afeiçoado a este último objetivo é designado como dovish.

4  Essa informação foi obtida por meio da única questão aberta 
da pesquisa proposta pelo autor. Apenas 23 participantes res-
ponderam a essa questão, o que é uma amostra pequena, mas 
representativa em termos de diversidade existente no mercado 
financeiro brasileiro.

5  Vide Pereira (2005) para uma discussão mais detalhada sobre o 
assunto.
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As Pesquisas de Orçamentos Familiares (POFs), do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
investigam as estrutura de gastos (despesas) e de 
rendimentos das famílias, servindo de base para a 
estrutura de ponderação dos Índices de Preços ao 
Consumidor do IBGE, tais como o IPCA. Além dis-
so, ao fornecer essas informações de modo bastante 
detalhado, permite inferências e análises quanto aos 
perfis de gasto das famílias, de suas estruturas de 
recebimentos e do comportamento do consumo ali-
mentar, fundamentando, assim, estudos e estimativas 
da indigência e da pobreza no País. A mais recente 
POF foi realizada no biênio 2002/2003, abrangendo 
todo o território nacional e tendo investigado 48.568 
unidades de consumo – famílias.

O objetivo deste texto é examinar, com base nessa 
última Pesquisa de Orçamentos Familiares, a incidên-
cia dos tributos diretos sobre as famílias brasileiras, 
avaliando o quão progressivo ou regressivo são os 
impostos diretos. Isso porque na pesquisa são inves-
tigadas as deduções sobre os rendimentos – imposto 
de renda e contribuições previdenciárias – e aquelas 
incidentes sobre o patrimônio – imposto territorial 
urbano e rural – e veículos automotivos – IPVA, 
licenciamentos, multas. Cabe notar que as outras 
investigações socioeconômicas das famílias, em que 
são pesquisados os rendimentos e as características 
dos domicílios, permitem inferir a base de incidência 
dos tributos sobre a renda ao se aplicar aos rendimen-
tos apurados as normas de incidência do imposto de 
renda e as regras de recolhimento das contribuições 
trabalhistas e previdenciárias. A diferença é que no 
caso da POF conta-se com o declarado e não com o 
montante ideal de recolhimento.

A importância de um exercício desta natureza é de 
contribuir para o debate acerca da desigualdade da 
renda pessoal no País, centrando o foco nos efeitos do 
sistema tributário brasileiro, para o qual as atenções 
se voltam, quase que exclusivamente, para os aspectos 
relativos à competitividade e à sobrecarga tributária. 
E, como se verá, no que tange à tributação direta, a 
carga sobre as famílias não é de grande envergadura, 
o que vem de encontro à experiência dos países desen-
volvidos, onde esses tributos são fonte expressiva nas 
receitas fiscais. No caso brasileiro, vem se priorizando 
os tributos indiretos, que, como se sabe, caracterizam-
se, em grande medida, por afetar os mais pobres, isto 
é, ter um caráter regressivo.

O que a POF 2002/03 nos mostra? Primeiramente, fica 
evidente a baixa progressividade da tributação direta 
no País, uma vez que as famílias localizadas no déci-
mo mais pobre da população destinam 3,7% de sua 
renda ao pagamento e/ou recolhimento de impostos, 
enquanto no décimo mais rico a carga tributária é 
de 12,0%. E, o pior, é que enquanto nas famílias do 
primeiro décimo o rendimento monetário mensal 
familiar per capita é de tão-somente R$ 23,80, nas 10% 
mais ricas esse é de R$ 2.126,53. Considerou-se que a 
progressividade da tributação direta é baixa em razão 
de o índice de progressividade de Kakwani atingir 
0,0707, valor inferior ao observado em dez países 
desenvolvidos,1 onde, ademais, o peso da tributação 
direta na renda disponível encontra-se ao redor de 
1/3, enquanto no Brasil é de tão-somente 10%. Assim, 
em nosso país, além da tributação direta ter um peso 
menos expressivo, ela ainda se mostra menos progres-
siva do que nos países onde os sistemas tributários e 
de concessão de benefícios sociais apresentam efeitos 
redistributivos.

FERNANDO GAIGER SILVEIRA (*) 
BERNARDO P. CAMPOLINA DINIZ (**)

a incidência da tributação direta 
no País: o que dizem os dados 

da Pesquisa de Orçamentos 
Familiares de 2002/03
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tabela 1 – rendimento monetário mensal familiar per capita, participação da tributação direta na renda e composição dos  
 tributos diretos, segundo décimos de renda familiar per capita – Brasil, 2003

Décimos de 
renda

Rendimento monetário 
mensal familiar per 

capita (1)

% tributação direta 
sobre a renda

Composição
Contribuições 
trabalhistas

IR IPTU IPVA Outros 
tributos

1º 23,80 3,7 26,5% 0,1% 48,7% 12,6% 12,1%
2º 57,16 2,8 48,5% 0,2% 22,5% 10,3% 18,6%
3º 90,34 4,1 46,0% 0,3% 26,6% 5,0% 22,2%
4º 128,81 4,5 51,3% 0,5% 22,0% 6,0% 20,1%
5º 172,83 4,9 52,1% 0,6% 21,8% 6,3% 19,2%
6º 229,79 5,7 47,0% 0,7% 25,3% 8,4% 18,7%
7º 309,75 6,9 48,4% 1,0% 20,9% 7,0% 22,7%
8º 440,22 7,7 43,4% 2,6% 23,0% 9,0% 22,0%
9º 706,03 8,8 41,8% 9,1% 16,8% 7,6% 24,7%
10º 2.126,53 12,0 25,5% 31,6% 11,8% 5,4% 25,7%

média 428,59 9,5 32,6% 21,6% 15,0% 6,3% 24,5%

Fonte: dados individualizados (microdados) da POF 2002/03.

Nota: (1) Considerou-se somente a renda monetária, ainda que a pesquisa tenha investigado a renda não monetária. Valor referente a 15 de 
janeiro de 2003, data de referência da pesquisa.

Chama também a atenção o fato de que as famílias 
de maior renda – 20% mais ricos –, cujos rendimen-
tos são predominantemente oriundos da venda de 
ativos e das aplicações de capital, suportarem uma 
carga de tributos diretos semelhante e até inferior 
à das famílias dos estratos intermediários de renda 
(2º e 3º quintos de renda), cujas rendas são oriundas 
do trabalho assalariado. Efetivamente, as primeiras, 
cujo rendimento monetário mensal familiar per capita 
é de cerca de R$ 2,7 mil, contribuem com 4,97% dessa 
renda em tributos diretos, enquanto as famílias de 
assalariados, com rendimentos mensais per capita de 
R$ 110,29 e R$ 201,05, suportam cargas de tributação 
direta de 5,73% e 6,55%, respectivamente.

Fica evidenciado que o imposto de renda recai, de 
fato, sobre aquelas famílias em que predominam os 
rendimentos oriundos do assalariamento e, em menor 
grau, nas de empregadores e de trabalhadores por 
conta própria, enquanto que nas famílias de renda 
mais elevada, em que predominam as rendas não 
advindas do trabalho, o pagamento de imposto de 
renda é pouco presente. No caso das contribuições 
previdenciárias, a situação é ainda mais gritante, 
pois a incidência sobre os mais pobres – quinto mais 
pobre – situa-se ao redor de 1%, passando para apro-

A Tabela 1 mostra claramente essas duas injustiças: a 
alta desigualdade na renda e a pouca progressividade 
da tributação direta. Mostra, ademais, a composição 
dos tributos pagos pelas famílias, onde se sobressai o 
grande peso que as contribuições previdenciárias e o 
IPTU têm sobre os rendimentos dos mais pobres.

A tributação direta suportada pelas famílias pode 
apresentar outras variações além dessas ligadas ao 
nível de renda, cabendo destacar as relacionadas 
à origem do recebimento. A depender da fonte de 
recebimento, a incidência da tributação direta, espe-
cificamente do imposto de renda e das contribuições 
previdenciárias, deverá ser diferente. Efetivamente, 
é de se esperar que uma família cuja renda seja pre-
dominantemente oriunda do trabalho assalariado 
com carteira assinada vá pagar/recolher mais tributos 
que uma família de renda semelhante, mas cujas 
principais fontes são os aluguéis, o negócio próprio 
e as aplicações financeiras. Buscou-se, assim, discri-
minar no universo das famílias as principais fontes 
de rendimento. Os dados corroboram o fato de que 
são as famílias cujas rendas são provenientes do 
assalariamento aquelas que arcam com as maiores 
cargas tributárias relativas ao IR e ao recolhimento 
previdenciário, como se pode verificar na Tabela 2.
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ximadamente 3% para os mais ricos – 20% superiores, 
mostrando-se um pouco mais progressiva para o caso 

tabela 2 – rendimento monetário mensal familiar per capita, participação da tributação direta total, do imposto de renda  
 e das contribuições previdenciárias na renda, segundo décimos selecionados de renda familiar per capita e fonte  
 predominante do rendimento – Brasil, 2003

Variáveis Quintos Recebimento predominante Média
de renda Empregado Empregador (4) Conta própria Transferências (2) Aluguéis (4) Outros (3)

Rendim. monetário
mensal familiar per 
capita (1)

1º 42,53 45,47 36,87 42,19 46,69 36,85 40,49
2º 110,29 110,18 107,63 109,48 102,95 109,67 109,57
3º 201,05 207,64 198,34 203,88 211,32 207,71 201,30
4º 373,62 381,46 374,47 377,32 389,94 386,42 374,96
5º 1.272,54 1.731,17 1.223,62 1.558,99 1.507,28 2.672,54 1.415,91
média 407,51 1.138,59 297,32 401,20 836,73 1.283,31 428,59

% tributação direta

1º 3,67 0,84 2,44 1,79 12,33 6,27 3,07
2º 5,73 1,99 2,76 1,68 43,97 2,76 4,35
3º 6,55 3,63 3,20 4,06 6,66 2,77 5,39
4º 8,61 6,03 4,87 5,78 6,63 2,79 7,37
5º 14,19 7,99 7,21 10,63 6,76 4,97 11,21
média 11,60 7,72 5,71 8,45 7,19 4,77 9,49

% IR

1º 0,01 - 0,00 - - - 0,00
2º 0,03 - 0,01 0,00 - - 0,02
3º 0,05 0,10 0,02 0,00 0,01 - 0,03
4º 0,20 0,21 0,07 0,01 - - 0,15
5º 4,74 2,27 1,52 0,45 0,00 1,35 3,02
média 2,98 2,05 0,86 0,30 0,00 1,22 2,03

% contribuições 
previdenciárias

1º 1,92 0,08 0,34 0,05 - 0,13 1,04
2º 3,21 0,23 0,33 0,17 0,43 0,37 1,96
3º 3,84 1,11 0,59 0,20 0,17 0,90 2,47
4º 4,47 0,83 0,75 0,49 0,31 0,67 3,06
5º 4,70 1,55 1,17 0,52 0,42 1,15 2,87
média 4,43 1,47 0,91 0,45 0,40 1,11 2,79

população

1º 16.351.776 136.966 10.768.690 7.273.987 95.116 374.524 35.168.812
2º 20.120.372 293.350 6.892.333 7.348.356 104.957 400.716 35.160.084
3º 21.093.398 548.057 6.462.518 6.527.457 152.525 391.613 35.175.567
4º 22.229.604 1.504.865 5.780.193 4.687.882 250.892 696.038 35.149.474
5º 19.718.408 3.545.552 4.648.435 5.316.151 536.348 1.427.134 35.192.028
média 99.513.558 6.028.789 34.552.169 31.153.832 1.139.839 3.290.024 175.845.964

Fonte: dados individualizados (microdados) da POF 2002/03.

Nota:   (1) Considerou-se somente a renda monetária, ainda que a pesquisa tenha investigado a renda não monetária. Valor referente a 15 
de janeiro de 2003, data de referência da pesquisa.

(2)  Abrange as aposentadorias da previdência pública – INSS e regime do funcionalismo público, da previdência privada, as bolsas 
de estudo, as transferências transitórias – programas de renda mínima, heranças, pensões alimentícias, mesadas, doações, prêmios 
de jogos de azar.

(3) Abarca as vendas esporádicas de ativos, os empréstimos, as aplicações de capital e outros, dentre os quais se encontram os rece-
bimentos de lucros.

(4) Há casos para esses recebimentos para os quais se conta com menos de 100 observações na amostra, o que requer cuidado na 
análise dos dados. São eles: os dois primeiros quintos de renda de renda de empregador e os quatro menores quintos de renda 
predominante de aluguéis.

das famílias em que predominam as rendas originá-
rias do trabalho.
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(*) Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA (gaiger@ipea.gov.br) 
(**) Doutorando do IFCH-USP (bpcdiniz@usp.br)

Este cenário de baixa incidência tributária sobre 
os rendimentos nos estratos mais ricos, quando os 
rendimentos são originários predominantes das 
aplicações de capital, das vendas de ativos, dos lucros 
e dos empréstimos é ainda mais agudo ao se centrar 
a atenção nos 5% e 1% mais ricos. Nessas famílias os 
tributos diretos representam 4,5% e 5,7% das rendas 
cujos valores mensais familiares per capita são de R$ 
4,2 mil e R$ 7,1 mil, respectivamente. Incidência se-
melhante à que arcam as famílias situadas no 3º e 4º 
décimos, com renda predominantemente originária 
do trabalho assalariado.

Se considerarmos que a tributação indireta continua 
punindo mais as famílias dos estratos inferiores de 
renda, como apontamos em trabalho recente, com 
base na POF 1995/96,2 o grau de progressividade 
da tributação direta é muito insuficiente para con-
trabalançar a regressividade da tributação indireta. 
Efetivamente, nesse trabalho, onde se consideraram 
somente as regiões metropolitanas, a carga dos tribu-
tos indiretos foi de 25,7% no primeiro décimo, 14,3% 
no quarto, passando a 10,5% no sétimo, e atingindo 
somente 6,5% no último. Ora, fica patente o quanto 
reforçador da desigualdade da renda é o nosso sistema 
tributário, assunto que tem sido pouco enfocado pelos 
estudiosos e gestores públicos.

1  Beer, Paul et al. Measuring welfare state performance: three or two 
worlds of welfare capitalism? Luxembourg Income Study Work-
ing Paper N. 276. Disponível em: www.lisproject.org/publica-
tions/liswps/276.pdf.

2  Silveira, Fernando G. Impacto das transferências governamentais 
e da tributação na distribuição de renda no Brasil: considerações 
sobre o documento da SPE/MF Gasto Social do Governo Central. 
Econômica, UFF: Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, junho de 2003 (dis-
ponível em http://www.uff.br/cpgeconomia/v5n1/gaiger.pdf).
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O debate sobre a participação do Governo na econo-
mia é recorrente tanto no meio acadêmico como na 
condução de políticas públicas. Os impactos decor-
rentes da intervenção governamental na economia, 
com destaque para a alocação dos recursos públicos 
e a forma de financiamento desses, são temas de 
diversos estudos.

No Brasil, vários trabalhos relacionados à política 
fiscal e crescimento econômico foram desenvolvidos. 
Diversos deles analisam os impactos dos investimen-
tos em infra-estrutura, que até a década de 90 era pro-
vida, quase que em sua totalidade, pelo setor público, 
destacando o papel produtor do Estado, e sua relação 
com o crescimento econômico e a produtividade.

Na década de 90 o papel do Estado na economia bra-
sileira iniciou um período de transição, no qual ainda 
permanece. A mudança para um Estado predomi-
nantemente regulador em detrimento de um Estado 
produtor trouxe várias modificações para a economia 
brasileira, dentre as quais podemos destacar aqui as 
alterações no perfil de despesas do Governo, como a 
redução nos investimentos públicos.1 

A partir de 1999, o Brasil passou a enfrentar outros 
aspectos que afetam o comportamento de suas des-
pesas. Devido à necessidade de recorrer aos recursos 
do Fundo Monetário Internacional (FMI), o Brasil 
assumiu com essa entidade um compromisso de 
saneamento fiscal, tendo como meta principal um 
superávit primário anual, que em 2004 era de 4,25% 
do PIB, patamar que o Governo conseguiu superar 
ao atingir um saldo positivo de 4,6%.

O saneamento fiscal, no entanto, tem sido realizado 
principalmente via redução dos investimentos pú-

blicos e aumento da carga tributária, como indica a 
Tabela 1, a seguir. Pode-se notar que a participação 
dos gastos com consumo do Governo no PIB cresceu 
10,6%, enquanto que a participação dos investimentos 
públicos teve um decréscimo de 4,38% para 2,96% 
entre 1998 e 2003. A elevação na carga tributária foi 
de aproximadamente 20% no mesmo período.

tabela 1 – despesas do governo e carga tributária – partici- 
 pação % no PIB

 Ano Participação % no PIB

Consumo 
final das Adm. 

Públicas

Invest. das 
Administrações 

Públicas

Invest. das 
Empresas 
Estatais

Carga 
Tributária 

Total

1998 18,20 2,80 1,58 29,33

1999 19,13 1,73 1,29 31,07

2000 19,08 1,90 1,00 31,61

2001 19,06 2,20 1,29 33,40

2002 19,25 2,20 1,61 34,88

2003 20,13 1,70 1,26 34,01

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

A evolução do quadro acima, que reflete a forma 
como o saneamento fiscal tem sido alcançado, provoca 
inúmeras discussões acerca dos impactos que podem 
ser gerados sobre a economia, no curto e também 
no longo prazo, como resultado do paradoxo do Go-
verno, que deixa de investir em infra-estrutura, mas 
aumenta seus gastos com custeio. O Gráfico 1 traz a 
razão entre as despesas com consumo e as despesas 
com investimentos e alimenta o paradoxo que atrai 
os economistas para a discussão da alocação dos 
recursos públicos.

MARIA GABRIELA MAZONI (*)

gastos públicos e crescimento econômico 
no Brasil: uma análise dos gastos 

com custeio e investimento
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gráfico 1 – razão gasto público e investimento do setor  
 público

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

Como pode ser visto no gráfico, a razão entre as duas 
despesas, que era próxima de um na década de 70, 
atingiu o patamar de 6,8 em 2003.

Em um contexto de necessidade de contenção de 
despesas e de aumento dos gastos com consumo em 
detrimento dos gastos com investimento, Mazoni 
(2005) analisa a relação entre despesas públicas e 
crescimento econômico no Brasil, com a divisão entre 
gastos em investimento e custeio2 no período de 1970 a 
2003. O estudo destaca os impactos diretos e indiretos 
no PIB desses gastos sobre o PIB, por meio dos impac-
tos ocorridos sobre os investimentos privados.

Os resultados alcançados nesse estudo sugerem que 
tanto os investimentos públicos como os privados 
apresentam relação positiva com o produto da eco-
nomia.

A elasticidade estimada para os investimentos pú-
blicos, em relação ao PIB, indica que um aumento de 
1% nos investimentos públicos aumenta em 0,20% o 
PIB; já a elasticidade estimada para os investimentos 
privados em relação ao PIB foi de 0,72, ou seja, um 
aumento de 1% nos investimentos do setor privado 
provoca um aumento de 0,72% no PIB. O impacto dos 
investimentos privados é cerca de 2,6 vezes superior 
ao dos investimentos públicos. 

A parcela de gastos do Governo destinada ao consumo 
não apresenta relação significativa com o PIB, apesar 
de indicar um sinal negativo sobre o mesmo.

Um outro aspecto bastante importante explorado 
nesse trabalho foi o impacto que os gastos públicos 
– investimento e custeio – exercem sobre o investi-
mento privado. Os resultados alcançados indicam que 
não existe uma relação de longo prazo entre as des-
pesas com investimentos públicos e os investimentos 
privados, porém quando analisadas as despesas com 
consumo das administrações públicas (gastos com 
custeio) existe uma relação negativa entre consumo 
do Governo e investimento privado. 

A elasticidade de longo prazo entre gastos com consumo 
do Governo e investimento de longo prazo foi de –0,50, 
ou seja, o aumento em 1% das despesas com consumo 
reduz os investimento privados em cerca de 0,5%.

Tais resultados não significam que os investimentos 
públicos não tenham um efeito crowding-in ou cro-
wding-out no PIB, mas sugerem que nesse período 
não houve uma substituição ou complementaridade 
desses investimentos com o investimento privado. 
Com relação aos gastos com consumo, podemos dizer 
que estes exerceram um efeito crowding-out sobre os 
investimentos privados no mesmo período.

Dessa forma, as conclusões do estudo para o período 
de 1970 a 2003 parecem sustentar a visão de alguns 
economistas que acreditam na necessidade do Go-
verno reduzir seus gastos com custeio em vez dos 
investimentos.

As elasticidades de longo prazo estimadas entre gastos 
com consumo do Governo e investimento privado, e 
investimento privado e PIB, são indícios de que cortes 
nos gastos com consumo do Governo são mais reco-
mendáveis que a redução dos investimentos públicos. 
Além disso, o consumo do Governo vem sendo finan-
ciado por elevações na carga tributária, desestimulan-
do também os investimentos privados, principal fator 
de estímulo ao crescimento econômico.

As estatísticas preliminares de 2004, divulgadas no 
início de 2005, descrevem uma evolução ascendente 
nos gastos com consumo que certamente será acen-
tuada com o reajuste do salário mínimo programado 
para 2005.
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Conforme podemos inferir a partir dos resultados 
alcançados neste estudo, as decisões do Governo, vi-
sando atingir à meta de superávit primário acordada, 
têm sido feitas em direção contrária à promoção do 
crescimento econômico.

Ainda que os gastos com consumo do Governo sejam 
mais difíceis de serem reduzidos, uma vez que estes 
englobam salários, encargos patronais e consumo 
de materiais e serviços das administrações públicas, 
além de grande parte deles estarem previstos na 
Constituição de 1988, é necessário que boa parte da 
meta de superávit seja também atingida por meio de 
cortes desses gastos e não apenas por um aumento 
de arrecadação e/ou redução dos investimentos do 
setor público. Estas conclusões estão de acordo com 
as argumentações de Gupta et alii (2002), que sugerem 
que a realização do saneamento fiscal deve ser feita 
via redução de gastos com consumo em vez de cortes 
nos investimentos em infra-estrutura.

Os resultados indicam que se as metas de superá-
vit fiscal continuarem a ser alcançadas da mesma 
forma da verificada no período de 1999 a 2003, fato 
indicado pelos dados preliminares de 2004, o Brasil 
poderá ter seu PIB potencial reduzido. A escassez de 
investimentos já surge como problema fundamental, 
representado por gargalos de infra-estrutura. Além 
disso, a carga tributária demasiado elevada tem sido 
constantemente alvo de preocupações do setor priva-
do, fator que pode afugentar os investimentos.

1 Os impactos resultantes dessa mudança de papel do Governo 
na economia brasileira só poderão ser avaliados futuramente, 
quando o Governo tiver concluído o ciclo de privatizações e, 
principalmente, regulamentações dos diversos setores anterior-
mente relacionados ao setor público.

2 Cabe destacar que Mazoni (2005) não considera no estudo os 
gastos com transferências, uma vez que estas podem ter di-
ferentes funções ao longo dos anos. O objetivo dos gastos com 
transferências está, na maioria das vezes, centrado na neces-

sidade do Governo redirecionar e redistribuir renda, ou, ainda, 
são gastos vinculados a contribuições anteriores, como no caso 
da previdência.
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1. Introdução

As desigualdades regionais no Brasil constituem um 
dos principais problemas de nossa economia, tanto 
por sua persistência ao longo do tempo quanto por 
sua intensidade. Para se ter uma idéia do fenômeno 
de que estamos tratando, vamos nos ater a alguns 
números recentes.

Segundo o IBGE, em 2002 apenas nove municípios 
brasileiros eram responsáveis por aproximadamente 
25% do produto interno bruto. Na mesma direção, 
setenta era o número de municípios cujo produto era 
responsável por 50% do total nacional.

Diante de um quadro como este, muitos esforços têm 
sido envidados no sentido de estudar a evolução des-
tas disparidades ao longo dos últimos anos, por meio 
de estudos que se preocupam em entender e explicar 
as desigualdades relativas à dimensão da renda dos 
indivíduos.

Entretanto, alguns elementos consolidados na litera-
tura econômica apontam para a importância de uma 
segunda perspectiva do desenvolvimento humano 
para o entendimento das desigualdades regionais, 
qual seja, a dimensão educacional.

Trabalhos especializados em crescimento econômi-
co demonstram que uma sociedade mais educada, 
ou seja, com índices mais elevados de capital hu-
mano, apresenta maior produtividade do trabalho 
e, portanto, maiores níveis de produto e maiores 
níveis de salário. Já no que diz respeito aos merca-
dos de trabalho, estima-se que a educação seja um 
importante elemento na explicação dos salários dos 
trabalhadores. Além disso, pensando em termos de 
desenvolvimento econômico, a dimensão educacional 

é um dos elementos presentes no cômputo do Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH).

Sendo assim, o nível de capital humano de uma dada 
economia é fundamental na determinação de seu 
nível de produto, bem como para o nível de salários e 
de desenvolvimento humano, tomado em um sentido 
mais amplo. Como conseqüência disso, tão impor-
tante quanto estudar as desigualdades regionais em 
termos de renda, é estudar as disparidades regionais 
em termos de educação no País, para um melhor en-
tendimento de como essa desigualdade tem evoluído 
nos últimos anos.

2. Desigualdades do Capital Humano no Brasil e sua  
 Evolução Recente

Estudar o capital humano é algo difícil do ponto de 
vista de sua mensuração. O que vem a ser esta me-
dida? Neste breve artigo, nossa variável será medida 
como uma função dos anos de estudo, dada por:
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onde h ti
*
,  é a especificação minceriana do capital 

humano, dada por uma função exponencial dos anos 

de estudo h ti,  e dos parâmetros Θ  e Ψ , respecti-
vamente iguais a 0,32 e 0,58, conforme sugerido pela 
literatura.

Definida a forma como será medido o capital humano 
no presente estudo, passa-se, a seguir, à descrição 
dos métodos aqui utilizados. Em primeiro lugar, por 
meio da análise exploratória de dados espaciais, serão 
discutidos os regimes espaciais para o capital humano 
no Brasil para os anos de 1991 e 2000. Em seguida, 
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a análise não-paramétrica, via estimação de uma 
distribuição de Kernel, mostrará como a distribuição 
desta variável como um todo evoluiu no País durante 
a década passada. Por fim, propõe-se um teste de con-
vergência absoluta e condicional do capital humano, 
por meio do qual é possível verificar se as regiões 
onde havia menores níveis educacionais no início do 
período estudado apresentam taxas de crescimento, 
nesta dimensão do desenvolvimento humano, mais 
elevadas do que as regiões onde, a princípio, o capital 
humano já era abundante.

Para tanto, utilizam-se os dados do Censo Demográ-
fico do IBGE, para a variável de anos de estudo, tanto 
em suas edições de 1991 como de 2000, estratificando 
o território nacional em 5.508 municípios. Para o es-
tudo da convergência condicional do capital humano 

serão utilizadas as variáveis gastos municipais per 
capita em saúde e educação, bem como medidas de 
pobreza municipal.

Os primeiros resultados obtidos indicam a existên-
cia de um regime espacial bastante claro no que diz 
respeito à distribuição espacial do capital humano ao 
longo do território brasileiro. Para 1991, dois regimes 
são claramente distinguíveis: nas regiões Sul e Su-
deste predominam clusters do tipo high-high, ou seja, 
aglomerações de regiões com altos níveis de capital 
humano e cujos entornos também apresentam altos 
índices para a mesma variável. De maneira oposta, 
nas regiões Norte e Nordeste há predominância de 
aglomerações de tipo low-low, o que significa que os 
municípios destas regiões, bem como seu entorno, 
apresentam reduzidos níveis de capital humano.

figura 1 – regimes espaciais, capital humano, municípios brasileiros

   

Este padrão espacial se mantém relativamente estável 

ao longo da década de 1990, posto que a configuração 

espacial da distribuição não se altera significativa-

mente no período. Mais ainda, podemos dizer que 

este regime replica aquele encontrado pela literatura 

para a renda. Ou seja, a distribuição da educação no 

espaço brasileiro é semelhante àquela encontrada 

para os rendimentos dos indivíduos. Isso implica 

dizer, em linhas gerais, que as regiões mais pobres 

apresentaram, sistematicamente, durante a década 

de 1990, níveis mais baixos de educação.

Posteriormente a estes resultados podemos estimar a 
distribuição da variável de capital humano, resultado 
que é importante, posto que possibilita a verificação de 
como a média deste conjunto de dados variou ao longo 
do tempo. Mais ainda, permite-nos observar a sua 
dispersão, enfim, todos os momentos relevantes da 
distribuição de probabilidades da medida estudada.

Sendo assim, os resultados para as distribuições de 
Kernel estimadas permitem-nos tirar inferências 
acerca da elevação da média dos anos de estudos das 
regiões sob consideração, bem como da maior incidên-
cia de municípios com escolaridades mais elevadas.
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figura 2 – distribuições de Kernel, capital humano, municípios brasileiros

            Em 1991, havia maior concentração de municípios 
com valores ao redor de 3 e 4 para o índice de capital 
humano. Já em 2000, nota-se uma concentração maior 
de municípios com médias em torno de 4 ou 5. Isto 
evidencia uma elevação quantitativa do capital hu-
mano, em termos dos municípios brasileiros, durante 
a última década.

A última etapa do estudo em questão consiste na es-
timativa de um teste de convergência para o capital 
humano. Utilizamos duas especificações: a primeira 
é concernente à convergência absoluta, enquanto que 
a segunda é relativa à convergência condicional. Para 
o segundo modelo incorporamos as medidas relativas 
aos gastos públicos e às condições de pobreza da po-
pulação, mencionadas anteriormente, para verificar 
como estas interferem na trajetória de acumulação de 
capital humano no período. Estimam-se os seguintes 
modelos:
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onde  é o parâmetro que indica convergência – caso 
seja menor do que zero – e  i representa o impacto 

de cada uma das variáveis da matriz X i , a saber: 
gastos do governo municipal em educação, gastos 
do governo municipal com saúde, porcentagem de 
crianças pobres e porcentagem de pessoas pobres. 
Assim, podemos testar tanto se ocorre convergência 
do capital humano quanto quais os elementos que a 
influenciam e em qual sentido o fazem.

Segundo os resultados obtidos, o capital humano 
convergiu ao longo da década de 1990 tanto de forma 
absoluta quanto de forma condicional. Para esta últi-
ma, constatamos que os gastos em educação e saúde 
apresentaram impactos positivos sobre a convergência 
do capital humano. Em sentido semelhante se ali-
nham os resultados relacionados com os impactos da 
pobreza. As regiões com maior incidência de pobreza 
no período apresentaram taxas de crescimento mais 
elevadas para o capital humano. 

3. Conclusão

Com base nos resultados obtidos, podemos concluir 
que o capital humano, no Brasil, apresentou um níti-
do e estável regime espacial ao longo dos anos 1990. 
Por um lado, as regiões Sul e Sudeste se caracterizam 
como um aglomerado de municípios nos quais os ín-
dices educacionais eram mais elevados, ou seja, havia 

1991 2000
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predominância de clusters de alto capital humano. Por 
outro lado, nas regiões Norte e Nordeste pôde-se cons-
tatar a predominância de aglomerações de municípios 
de baixos níveis educacionais relativos. 

Por meio da análise não-paramétrica foi possível veri-
ficar a existência de um movimento na distribuição do 
capital humano ao longo dos anos 1990. Nitidamente, 
a escolaridade média dos municípios elevou-se, o que 
pôde ser constatado diante de uma maior predomi-
nância de municípios localizados em torno dos níveis 
mais elevados de capital humano.

Por fim, concluímos pela existência de convergência 
do capital humano entre os municípios brasileiros ao 
longo da década de 1990, tanto em sua forma absolu-
ta quanto em sua forma condicional. Em sua forma 
condicional, o impacto de algumas variáveis locais 
pôde ser captado. Municípios com maiores gastos em 
educação e saúde apresentaram maior aumento de 
seu nível de escolaridade. Isto se deve ao fato de que 
maiores gastos municipais em educação ampliam a 
efetividade e a inclusão do ensino público, ampliando, 
por conseguinte, o alcance ao sistema educacional. Já 
a condição de saúde dos indivíduos parece ser uma 
espécie de pré-requisito para a freqüência à escola, 
porquanto municípios com mais incidência de pobre-
za também exibiram um nível educacional elevado. 
Isto pode ser explicado de duas formas. A primeira é 
a associação entre renda e educação. Como os indiví-
duos mais bem educados são os que, de fato, auferem 
maiores rendas, então a convergência para a educação 
significa atribuir maior escolaridade a indivíduos 
mais pobres. A segunda explicação para tal resultado 
é aventar a possibilidade de que os indivíduos mais 
pobres procuram adquirir mais educação como uma 
forma de vencer a pobreza.

Em síntese, podemos dizer que o País apresenta eleva-
do padrão de concentração da educação, semelhante 
àquele encontrado para a renda. Ademais, esse padrão 
de concentração parece se reverter a taxas bastante 
modestas.

(*) Economista formado pela FEA-USP, pesquisador do NEREUS. E-
mail: pimentel@usp.br




