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Finanças Públicas: Tempos de Mudança (Ou Será Mudar Para
Ficar no Mesmo?)
V

O governo federal fechou 2014 no
vermelho. O resultado primário
acumulado nesse ano foi negativo
em R$ 17, 2 bilhões, contra um superávit primário de R$ 77 em 2013,
ou seja, um acréscimo nominal de
R$ 94,2 bilhões, resultado de uma
economia estagnada e de um ano
diferenciado, com Copa da Fifa e
processo eleitoral. Há que se notar,
também, que o resultado piorou
signi icativamente entre novembro
e dezembro, sugerindo que provavelmente já havia uma série de
gastos contratados, mas que foram
sendo empurrados para o inal do
ano − em parte, para mostrar um
desempenho iscal mais robusto
durante a campanha eleitoral e,
em parte, foram pagos no inal do
mandato para eliminar o seu carregamento para o novo período
de governo. No caso, o calendário

importa. Relativamente ao Produto Interno Bruto, o resultado
primário em 2014 representou um
dé icit de 0,3%. Não chega a ser
uma tragédia, mas expõe o baixo
valor atribuído ao equilíbrio iscal,
assim como a explicação da adoção
de uma política antirrecessão, especialmente em ano eleitoral.
Embora a arrecadação federal não
tenha acompanhado a in lação,
cujo índice o icial em 2014 aumentou 6,41%, as receitas da União
tiveram crescimento positivo de
R$ 43 bilhões em relação a 2013,
o que signi ica um crescimento
nominal de 3,6%. Em termos absolutos não é pouca coisa; entretanto,
não deu conta do crescimento das
despesas, que aumentaram em R$
117 bilhões, ou 12,8% em termos
nominais, este sim o problema para
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S

(*)

a obtenção de resultado primário
positivo. A estratégia do governo
federal de segurar a in lação por
controle de preços administrados e
incentivos a determinados setores
acabou sendo inútil em termos de
in lação e nível de produção e levou
à piora das contas iscais.
A Tabela 1 mostra os resultados
primários de Tesouro, Previdência e Banco Central. Em termos
agregados, a piora dos resultados
iscais deve-se ao Tesouro, que
passou de um superávit primário
de R$ 128 bilhões em 2013 para
R$ 40 bilhões em 2014. Essa redução do superávit primário de
R$ 89 bilhões do Tesouro equivale
ao valor aproximado do que deveria ter sido poupado segundo
a meta iscal de inida para 2014.
Efetivamente, a meta iscal deixou
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de ser importante como arranjo
institucional e oscilou ao sabor
das lutuações econômicas e do
ciclo político. Agora, passado o
período eleitoral, entrou na pauta
o ajuste iscal, com destaque para
uma restrição maior ao acesso ao
seguro desemprego, pensão por
morte e na legislação de algumas
contribuições. Apesar de o aprimoramento da gestão iscal dever ser
um processo contínuo, baseado em
avaliações sistemáticas dos diversos programas governamentais, a
sua implementação depende de negociações com o Congresso e o momento político é delicado, dadas as
questões envolvendo a Petrobras

e a disputa de poder entre o Poder
Executivo e o Legislativo.
No caso do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), apesar do
crescimento das receitas em 10%,
em função da expansão da massa
salarial e formalização, houve crescimento em seu dé icit de R$ 7
bilhões, em função da correção
real dos bene ícios e da expansão
de 3,3% do número médio mensal
de bene ícios concedidos. O dé icit
da Previdência vem da área rural,
com resultado negativo de R$ 82
bilhões, ou 1,6% do PIB, contra um
resultado positivo da área urbana
de R$ 25 bilhões, ou 0,49% do PIB.

Dentro do contexto de obtenção de
superávit primário e dos resultados desfavoráveis de 2014, há, pelo
menos, um resultado favorável:
o desempenho do Banco Central,
que apesar de continuar negativo,
apresentou signi icativa melhora,
embora tenha continuado a ação de
ofertar swaps cambiais em 2014,
oferecendo proteção ao mercado
contra uma depreciação cambial.
Passou de um resultado primário
negativo de R$ 1,3 bilhões em 2013
para um negativo de R$ 115 milhões; portanto, uma redução de 11
vezes em seu resultado negativo.
Dentro da situação do setor público
é, de fato, uma vitória.

Tabela 1 – Resultado Primário do Governo Central - R$ Milhões

Total

2013

2014

Diferença

76.993

-17.243

-94.236

Tesouro Nacional

128.168

39.570

-88.598

Previdência Social (RGPS)

-49.856

-56.698

-6.842

-1.318

-115

1.203

Banco Central

Fonte: Resultado do Tesouro Nacional, janeiro de 2015. Disponível em: <www.tesouro.fazenda.gov.br>

Com o resultado primário negativo
em 2014 e as demais peculiaridades da dívida, houve a elevação da
dívida líquida em relação ao PIB
em 3,3%, de 19,4% em 2013 para
22,7% em 2014. O aumento de R$
223 bilhões re letiu principalmente
o aumento da dívida pública interna em R$ 206 bilhões (92% do total
da expansão da dívida líquida),
enquanto o aumento do componente externo da dívida foi de R$ 17
bilhões (8% da expansão da dívida

líquida). Em números absolutos, em
2014, a dívida líquida atingiu R$
1,2 trilhão. A dívida bruta, entretanto, superou R$ 3,3 trilhões, um
aumento de 11% sobre o inal de
2013, ou aumento real de cerca de
5%, enquanto o PIB continua patinando. Então, todos os indicadores
de dívida tiveram uma piora entre
2013 e 2014. Mesmo descontando
o montante de R$ 1,1 trilhão em
poder do Banco Central para suas
operações, o montante da dívida
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do governo federal alcançou R$
2,2 trilhões em 2014. Para 2015
já há de inição de um limite de R$
2,6 trilhões para a dívida bruta,
excluindo-se os títulos no Bacen, o
que é um espaço bem largo para o
crescimento da dívida. O Grá ico 1
ilustra a diferença quando se coloca o foco na dívida líquida em vez
de na dívida bruta, como tem sido
feito pelo Brasil há anos.
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Gráﬁco 1 - Estoque da Dívida Pública Federal - Final de 2014

Fonte: Relatório do Tesouro Nacional, jan/2015.

Na sequência das mudanças da
ação iscal do governo federal, foi
aprovado o chamado “orçamento
impositivo” (Proposta de Emenda à
Constituição - PEC 358/2013), que
de fato só torna impositiva a execução de emendas dos parlamentares
até o limite de 1,2% da Receita
1
Corrente Líquida realizada no ano
anterior, sendo que a metade dos
recursos deve ser direcionada às
ações de saúde. Esta mudança tem
a vantagem de tornar os membros
do Congresso mais livres do poder
inanceiro do Executivo e, portanto, representa uma vitória do sistema de representação. Por outro
lado, é muito provável que ocorra
uma modi icação na alocação dos
recursos destinados à saúde, sem
que isso signi ique, necessariamente, um aumento para este setor, que
padece de sub inanciamento para
oferta de serviços em alguns seg-

mentos. Além disso, nada impede
que novas formas de “compra” de
apoio parlamentar aos projetos do
Executivo sejam engrenadas, dada
a conhecida criatividade dos agentes políticos.
Há nesta mudança constitucional
um aspecto evidentemente negativo
que é a eliminação da obrigatoriedade da adimplência de Estados,
Distrito Federal ou de Municípios
quando a emenda parlamentar tiver
esses níveis subnacionais como
destinatários dos recursos. Esta
modi icação vai contra a determinação da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que exige a adimplência dos
entes federativos para a obtenção
de recursos provenientes de convênios, exceto nas áreas de saúde,
educação e assistência social. Como
a PEC é juridicamente superior à
Lei de Responsabilidade Fiscal, que

é uma lei complementar que regulamenta aspectos da Constituição,
enquanto a PEC a modi ica, pode-se
dizer que apesar da retórica o icial
da necessidade de ajuste iscal, foi
estabelecida uma brecha que torna
as relações federativas mais opacas.
Mesmo com o limite de 1,2% da
Receita Corrente Líquida da União
para as emendas e a vinculação
de 50% dos recursos destinados à
saúde, é bem provável que aumentem os problemas de efetividade do
uso das receitas públicas.

1 A Receita Corrente Líquida da União é o
valor da arrecadação corrente do governo
federal, deduzindo-se as restituições e transferências a Estados e Municípios.

(*) Economista e doutora pela USP.
(E-mail:veramartins2702@gmail.com).
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Política Monetária: a Política Econômica no Início de 2015
R

Um fato marcante observado em
fevereiro de 2015 é que a consultoria britânica EIU (Economist
Intelligence Unit) retirou o grau
de investimento do Brasil. No comunicado, a irmou que os ganhos
de credibilidade da nova equipe
não compensam as perdas com a
deterioração dos indicadores macroeconômicos.

menta, favorecendo o rentismo em
detrimento da produção, paralisando a economia.

Apesar de não ser uma das três
grandes classi icadoras de risco −
Moody´s, S&P e Fitch − a ação da
EIU é emblemática, pois mostra
um problema recorrente da política econômica brasileira, ou seja, o
desequilíbrio iscal.

A norma coloca um limite ao endividamento do governo e promove a
transparência dos gastos públicos.
Com isso acabaria com o erro histórico recorrente de descontrole
dos gastos públicos.

Desde a Independência, a história
do Brasil está permeada de crises
e recessões, de intensidades e durações diversas, que minaram o
potencial do País. A maioria tem
um padrão comum, com um erro
recorrente: uma dinâmica iscal
inconsistente.
A razão não é nem política e nem
ideológica, é aritmética. Quanto
maior for o endividamento de um
país, maior a parcela de impostos
a ser destinada a investidores que
exigem juros cada vez mais elevados. É um processo que se autoali-

Também é conhecido como a armadilha da dívida. Para eliminar recaídas, depois de um longo processo
de amadurecimento cívico, foi sancionada a Lei de Responsabilidade
Fiscal, no ano 2000.

Mesmo assim, o atual governo federal conseguiu através do que
icou conhecido como “contabilidade criativa” gastar mais do que
o ixado na lei e aumentar a dívida
pública, com interpretações imaginativas das contas do orçamento.
O uso e abuso da prática de manobras contábeis é tão grande que já
há relatórios de consultorias que
divulgam as contas públicas com
e sem os “ajustes” do governo. Há
quem projete que, mesmo sem
pagar nada de juros, apesar do
recorde de arrecadação o governo
terá um dé icit em suas contas.
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Os sintomas do descontrole dos
gastos públicos estão presentes.
O Brasil está andando para trás.
A maioria das previsões apontam
que o PIB caiu em 2014, a in lação
está mais forte, acima do teto da
banda, e os juros estão numa trajetória ascendente.
Não é uma questão de ortodoxia ou
de heterodoxia. Ilustrando o ponto,
o Uruguai e a Bolívia vão crescer,
respectivamente, 2,8% e 5,0% com
inclusão social e com responsabilidade iscal.
Em 2014, as despesas iscais tiveram um aumento real de 6%, leia-se um inchaço maior do governo,
no qual um funcionário público já
ganha, em média, 80% a mais do
que um do setor privado.
O Brasil teve o primeiro dé icit
primário deste século e aumentou
o nominal de 3,3% para 6,7% do
PIB. Em apenas um ano, a dívida
pública entrou numa trajetória insustentável, aumentando de 56,7%
do PIB para 63,4% do PIB, colocando em risco a solvência do Estado
brasileiro.
Agravando o problema, os aumentos de gastos continuam. Foram
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elevados os salários de congressistas e ministros, e, em consequência, o teto do funcionalismo
com efeito cascat a nos escalões
inferiores.
Anunciam-se apertos e prometem-se superávits, mas, na realidade,
se faz o contrário, se aceleram os
gastos.
O Congresso Nacional aprovou uma
emenda que permite não registrar
como despesas o valor de investimentos no PAC e as desonerações
concedidas a diversos setores empresariais.
O gasto foi não gasto. Isto é um
atentado à lógica e uma negação do
processo cívico que levou à sanção
da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A primeira consequência desse
descontrole é o rebaixamento da
EIU. É fundamental que seja o último.
Outro aspecto de descontrole de
gastos é o uso dos bancos estatais
como instrumento de política econômica. Do ponto de vista macroeconômico, privilegiar os estatais
foi uma escolha pobre.
O coe iciente de correlação entre
a expansão do crédito do sistema
bancário nacional e o crescimento
do PIB é 0,52, sendo de 0,61 para os
privados nacionais, de 0,41 para os
estrangeiros e de apenas 0,16 para
os estatais.

A potência dos privados é consideravelmente maior. A prescrição
deveria ter sido (e ainda é): o governo brasileiro corrigir as falhas
existentes na intermediação bancária brasileira, em vez de usar um
instrumento considerado obsoleto
em outras regiões do planeta.
Países como Bélgica, Canadá, Dinamarca, França e Japão não possuem bancos estatais e têm uma
intermediação inanceira mais
adequada às necessidades de suas
economias.
O papel dos estatais em cobrar
menos é destacado com frequência
como justi icativa para seu uso. É
fato que as instituições inanceiras
do governo têm taxas médias menores que as privadas; todavia, há
distorções na preci icação de suas
operações.
Enquanto alguns emprést imos
para grandes empresas têm custos
de um dígito, inferiores à Selic, as
taxas para o cheque especial da
Caixa e do Banco do Brasil, em dezembro, foram de três dígitos, de
117% e 164% ao ano, respectivamente. Obviamente, não cumprem
um papel social relevante nesse
quesito.
Outra distorção do uso do crédito direcionado é que diminui
a e iciência dos mecanismos de
transmissão da política monetária,
elevando a taxa neutra de juros. Ou
seja, exige uma Selic mais alta para
reduzir a in lação.

O motivo é que por causa da rigidez das taxas dos inanciamentos
tabelados, a cada aperto da política
monetária há uma elevação da demanda desses recursos, em vez de
diminuição.
Outra critica é a falta de transparência sobre a qualidade da carteira de crédito dos bancos do governo.
Foi noticiado que a Emgea - Empresa Gestora de Ativos (uma estatal
que tem dez bilhões de reais em
prejuízos acumulados por conta de
empréstimos repassados de bancos
estatais) comprou mais créditos da
Caixa no ano que passou, sem detalhes sobre as características das
operações.
O uso político dos bancos estatais
também é objeto de ressalvas.
Note-se que há a necessidade para
a banca de fomento, que é a atuação em segmentos onde o retorno
social é maior que o inanceiro.
Prog ramas espec í icos como o
Minha Casa Minha Vida e os de inanciamento à agricultura familiar
e à indústria são importantes para
o desenvolvimento do País.
Os bancos estatais têm alguns privilégios no gerenciamento de algumas linhas de inanciamento e
acesso a fundos do governo. Há a
necessidade de uma análise custo-bene ício dessas vantagens e da
oportunidade de serem alocados ao
setor inanceiro privado.

fevereiro de 2015
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Deve prevalecer o que for melhor
para o País, não necessariamente
os bancos estatais.
Atualmente, o Tesouro Nacional
tem 10,9% do PIB aplicados em instituições inanceiras o iciais (em
especial o BNDES), e isto se combina com o dé icit iscal de 6,7% do
PIB e uma dívida bruta de 63,4%
do PIB e seus efeitos na economia.
Esta situação pede um tratamento
de choque.
Houve um aperto anunciado para
gerar um superávit primário de
1,2% do PIB em 2015, com corte de
alguns gastos, o contingenciamento do orçamento e o aumento de
alguns tributos.

Considerando, que o dé icit apresentado é maior do que o que foi
originalmente estimado, é razoável antecipar a necessidade de um
segundo aperto no curto prazo,
leia-se mais impostos e economia
de despesas. A questão é: onde e
quanto?

sabilidade iscal ou é anúncio do
começo de uma “década mais perdida ainda”; a primeira alternativa
é a grande favorita.

Mais do que o dé icit iscal, preocupa a falta de visão por parte
do Congresso Nacional. Em vez de
propostas de reformas e de cortes,
parlamentares apresentaram 600
emendas para gastar mais − um
despautério.
A grande questão é se o rebaixamento da EIU é apenas um sinal de
alerta clamando por mais respon-

fevereiro de 2015

(*) FIPE.
(E-mail: robertotroster@uol.com.br).
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O Desaﬁo da Infraestrutura
A
L M

Na análise do desempenho da economia brasileira em 2014 chama a
atenção o comportamento do PIB,
o qual deve ter encerrado o ano
com crescimento próximo de zero.
Considerando os quatro anos do
primeiro mandato da Presidente
Dilma, a expansão não alcançou
1,6% a.a (pode ser alterado para
um pouco acima, em função da
revisão em andamento da metodologia para as estatísticas do PIB).
Tudo indica que o País entrará em
recessão em 2015. Embora esse
resultado, de fato, possa ser considerado medíocre, a realidade mostra que o País vem apresentando
crescimento muito baixo há muito
mais tempo. Ao longo dos últimos
35 anos, o incremento médio anual
do PIB foi de 2,3%, incluindo aí a
chamada “década perdida”. Man-

tido esse ritmo de crescimento o
País precisará de mais de 50 anos
para dobrar sua renda per capita.
Além disso, é importante observar
que, nestas três décadas e meia,
o mundo cresceu à razão de 3,3%
a.a. e os emergentes 5,3% a.a. Em
outras palavras, estamos icando
relativamente mais pobres.
A reduzida taxa de investimento
do País certamente explica esse
desempenho. Embora se possa
ident i ic ar vár ios fatores que
justi iquem o baixo nível de invest imento, um deles, par t icularmente, deve ter um “peso” importante, que é a precariedade da
infraestrutura. A de iciência de
infraestrutura afeta a capacidade
de crescimento de várias formas:
a) reduz o investimento total

L
L

(*)
(*)

na medida em que é parte desse
mesmo investimento; b) os investimentos em infraestrutura e os
demais investimentos privados
são complementares; c) afeta as
decisões de investimento privado,
quando há incertezas sobre sua
disponibilidade; d) a de iciência
de infraestrutura aumenta os custos privados, reduzindo a taxa de
retorno desses investimentos e
tirando competitividade da produção nacional, tanto no mercado interno como no externo; e) reduz a
produtividade dos investimentos;
f ) a ausência de infraestrutura
obriga muitas empresas a criarem sua própria infraestrutura ,
afastando-as de seus respectivos
“core business” e reduzindo a produtividade do investimento como
um todo.
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Analisando-se a situação da infraestrutura no Brasil, veri ica-se que
os investimentos nesta área declinaram continuamente ao longo dos
últimos anos, passando de 5,4% do
PIB nos anos setenta, para se situar
atualmente em níveis ligeiramente
superiores a 2% do PIB.
Uma visão da gravidade da situação brasileira pode ser observada comparando-se a taxa de
investimento em infraestrutura
com as observadas em outros países. Enquanto no Brasil a taxa
média anual de investimento foi de
2,2% a.a no período 1992/2012, o
mundo registrou 5,8% e os emergentes 5,1% (a China, 8,5%).
A principal explicação para a situação dos investimentos em infraestrutura no Brasil pode ser
encontrada na própria dinâmica da
política iscal. Nos últimos anos,
apesar do aumento da carga tributária, o setor público perdeu capacidade de investir em virtude do
crescimento explosivo das despesas de custeio. Enquanto nos anos
setenta o consumo do governo
alcançava 20,0% do PIB (para uma
carga tributaria de 25% do PIB),
nos anos recentes o consumo públi-

co atinge 38,5% (para uma carga
tributária de 36,0%). Em outras
palavras, apesar do aumento da
carga tributária, a poupança pública passou de +5% nos anos setenta
para -2,5% do PIB em 2013 (ver a
respeito MARTONE, 2014). Com
isso, o setor público perdeu capacidade de investir, contribuindo
para a deterioração do setor. Isto
também pode ser percebido pela
participação do setor público no
inanciamento dos investimentos
em infraestrutura, a qual caiu de
19% em 2010 para 12% em 2012
(MILLS, 2014).
A alternativa encontrada para compensar a perda de capacidade de
investimento do setor público foi
atrair o setor privado, através de
privatizações, concessões e parcerias público-privadas. Porém, essa
alternativa está longe de alcançar
a magnitude necessária. Uma série
de de iciências (gestão, falta de
melhor de inição dos marcos regulatórios, estabelecimento de taxas
de retorno incompatíveis com o
risco da atividade etc.) limitou o
interesse do setor privado. Mais recentemente, as próprias incertezas
sobre a condução da política econômica e o excesso de intervencio-
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nismo di icultaram a participação
mais efetiva do setor privado, tanto
nacional como internacional.
Como consequência do baixo nível
de investimentos no setor, o estoque de infraestrutura no Brasil é
de apenas 54% do PIB contra uma
média mundial de 71% e muito inferior a outros países emergentes,
como Índia (58%), China (76%) e
África do Sul (87%). (McKINSEY
GLOBAL INSTITUTE, 2013).
Considerando uma tax a de depreciação de 5% a.a., nota-se que
apenas para “repor” a depreciação,
os investimentos teriam que ser da
ordem de 2,7% do PIB, superior ao
que se vem veri icando no Brasil.
Portanto, há indícios de que o crescimento do estoque de infraestrutura esteja próximo de zero ou até
mesmo em queda.
Uma forma alternativa de avaliar
as condições atuais da infraestrutura do Brasil é compará-la à dos
demais integrantes dos BRIC’S.
Pesquisa efetuada pelo World Economic Forum mostra que o Brasil
se encontra na 107ª posição numa
amostra de 144 países.
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Tabela 1 - Qualidade da Infraestrutura (Amostra de 144 Países)

China

Índia

Rússia

África do Sul

Brasil

Aeroportos

70º

68º

104º

15º

134º

Portos

59º

80º

93º

52º

135º

Ferrovias

22º

27º

30º

46º

100º

Rodovias

54º

86º

136º

42º

123º

Infraestrutura Total

69º

87º

101º

58º

107º

Fonte: World Economic Forum (2012-2013).

Como se pode observar, o Brasil
apresenta a pior infraestrutura
entre os componentes dos BRIC’S
e não está em último lugar somente no item “Rodovias”, no qual se
encontra um pouco melhor que a
Rússia. Mesmo assim, ocupa a 123ª
posição entre 144 países (a Rússia
ocupa a 136ª posição).
Entende-se que o grande desa io da
economia brasileira para os próximos anos seja acelerar o ritmo de
crescimento do produto, mantendo
a estabilidade interna (controle da
in lação) e externa (equilíbrio do
setor externo).
Sem a elevação dos investimentos e
da produtividade não há nenhuma
perspectiva de recolocar o País
na rota de um crescimento mais
expressivo. A taxa de investimento
atual de cerca de 17% do PIB é in-

su iciente para garantir um ritmo
de crescimento razoável. É preciso
elevá-la para valores próximos a
23/24% do PIB.
Não se pode negar que várias reformas precisam ser realizadas para
recuperar a dinâmica da economia
brasileira. É o caso da reforma
tributária (com desoneração do
investimento e da exportação para
aumentar a competitiv idade da
produção nacional), da reforma
trabalhista (para simpli icar as
relações de trabalho e dar maior
espaço às negociações), da reforma do sistema educacional (para
elevar a qualidade do ensino), da
maior inserção na economia internacional (para integrar de forma
mais efetiva o País nos luxos de
comércio mundial e ter maior participação nessa “onda” de acordos),
entre outras.

Vale observar, também, que para
ampliar os investimentos será necessário recuperar a infraestrutura do País, a ponto de torná-la tão
competitiva quanto às dos emergentes mais dinâmicos. Certamente, 2015 não será um ano propício
para o início dessa retomada dado
que a maior parte das empresas
que poderiam efetuar esses investimentos estão envolvidas nos
escândalos da Petrobras e terão
di iculdade de se inanciar. Será
necessário atrair novos players, o
que ainda demanda algum tempo.
A solução poderia estar na recuperação da capacidade de poupança
do setor público, o que exigiria a
adoção de um novo regime iscal
que implicasse crescimento das
despesas de custeio num ritmo
inferior à evolução da carga tributária. Essa hipótese, certamente, é
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muito pouco provável, principalmente num período de prazo mais
curto.
Esta situação obriga o Governo a
compartilhar esta responsabilidade com o setor privado, o que tem
sido feito de forma muito limitada.
É necessária uma atitude mais
“agressiva”.
Nesse sentido, vale destacar que,
para alcançar maior participação
do setor privado, é preciso criar
um clima mais favorável aos investimentos. É preciso destravar
os programas de concessões e as
Parcerias Público-Privadas, o que
passa por melhor de inição das
“regras do jogo”. Para isto, é fundamental que as taxas internas
de retorno (TIR) sejam de inidas
pelo mercado, compatibilizando-as ao risco do investimento. As
agências reguladoras devem ser
compostas por pro issionais sem
vínculos partidários, atuando de
forma independente. Deve-se evitar a imposição de participação
de estatais em consórcios que disputam concessões, como é o caso
da Infraero nas concessões de aeroportos e da Valec nas ferrovias.
Além disso, é importante destacar
que os custos dos investimentos
em infraestrutura têm se elevado
pela judicialização dos processos.
Como destacado na revista Exame

(2014), “as lacunas legais precisam
ser solucionadas nos tribunais, o
que atrasa e encarece as obras.
Países de origem anglo-saxônica,
como Estados Unidos, Austrália
e Inglaterra, mantêm câmaras de
arbitragem para resolver disputas
em setores de infraestrutura. Isso
dá agilidade ao processo. Pior do
que não ter marcos regulatórios é
agir de forma intempestiva como o
Governo fez no setor elétrico para
tentar baixar tarifas. Provocou
pânico entre os investidores e não
conseguiu uma redução sustentável do preço da energia elétrica”.
A lém disso, tem-se obser vado
constantes atrasos nos programas
de concessões. Segundo pesquisa
realizada pela APEOEP (Associação
Paulista de Empresários de Obras
Públicas), há vários fatores que
justi icam o atraso, sendo o principal deles a má qualidade dos projetos básicos (O ESTADO DE SÃO
PAULO, 05/10/2014). De acordo
com a entidade, os empreendimentos são colocados em licitação com
números e informações diferentes
da realidade. Assim, quando os
projetos estão sendo executados
surgem detalhes que não estavam
previstos, obrigando as empresas
a refazer planilhas, serviços e preços, submeter à prefeitura, à Caixa
e aos ministérios especí icos. Pode-se concluir, portanto, que é impor-
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tante que o Governo não inter ira
demais nos processos e de ina regras claras e estáveis.
A solução dos problemas de infraestrutura não somente contribuiria para elevar o volume de
investimentos totais do País (efeito
direto) como também aumentaria a produtividade da economia
brasileira e, particularmente, dos
investimentos privados, dada a
complementaridade entre ambos
e também porque permitiria às
empresas concentrar seus investimentos nos respec tivos “core
business”.
É importante observar que a superação das limitações aqui apontadas exige estratégia e não simplesmente a adoção de medidas
pontuais. É necessário recuperar
a infraestrutura para criar condições favoráveis à expansão dos
investimentos e da produtividade
e assim recolocar o País na rota do
desenvolvimento. A reaceleração
do crescimento deve ser a prioridade dos próximos governos, até porque não se pode esperar, de forma
realista, que se consiga numa só
gestão recuperar toda a malha de
infraestrutura com defasagem de
mais de 30 anos.
Finalmente, é importante destacar
que o sucesso de um programa de
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infraestrutura do País, como já se destacou, deve vir
acompanhado de uma série de reformas que precisam
ser implementadas e também não pode prescindir de
uma política econômica consistente que consolide os
fundamentos macroeconômicos do País.
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Alibaba e os 25 Bilhões: IPOs de Empresas Chinesas e Outros
Destaques na Economia Política das TICs em 2014
J

Com o início do novo ano, espalham-se pelas colunas de economia, relatórios técnicos e redes sociais dezenas de listas arrolando os
principais acontecimentos sociais,
políticos e econômicos de 2014.
No bojo de nossas re lexões sobre
a economia política da Economia
Criativa e da Economia das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), optamos por apontar,
também aqui, alguns destaques.
Assim, ao longo dos próximos artigos focaremos, em alguns eventos,
tendências e processos marcantes
transcorridos no último ano que,
certamente, despontarão com protagonismo na agenda do segmento
durante 2015, tanto no contexto
global quanto no brasileiro.

1 Alibaba e a Maior IPO da História
Enquanto o cenário político e econômico no Brasil – pautado pelas
eleições presidenciais, pela Copa do
Mundo e pelas investigações envolvendo grandes grupos nacionais,
como a Petrobras – inibiu o aumento do número de empresas listadas
na Bolsa, a situação foi distinta
no mercado internacional. Bolsas

mundo afora registraram sólidas
ofertas públicas iniciais (IPOs) ao
longo de 2014.
Como não poderia deixar de ser, o
destaque de analistas recaiu sobre
novas companhias no setor de tecnologia. Elas se destacaram tanto
na Nasdaq, tradicional reduto de
grupos do segmento, quanto em
Wall Street, sem mencionar praças
comerciais europeias e asiáticas.
Embora o Vale do Silício, na Califórnia, tenha permanecido como
o principal celeiro de start-ups
tecnológicas do planeta, seria impossível não reconhecer o franco
crescimento de grupos surgidos e
gestados do outro lado do Pací ico
e, mais especi icamente, na China.
Exemplos não faltam: em março,
por exemplo, a Tarena (empresa
chinesa voltada à oferta de serviços educacionais) abriu seu capital
na Nasdaq. Dois meses depois foi
a vez da Tuniu (agência de viagens
do gigante asiático) debutar na
mesma bolsa. Outro destaque do
mês foi a Cheetah Mobile, grupo
sediado em Pequim e atuante no
mercado de produtos e aplicativos
para telefonia móvel.
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Nenhuma dessas operações se
compara, contudo, à IPO do Alibaba, considerada a maior operação
desse gênero da História. O grupo
de e-commerce chinês conseguiu
captar cerca de US$ 25 bilhões de
dólares em setembro de 2014. Com
a operação, a empresa atingiu valor
de mercado de quase US$ 170 bilhões, ultrapassando concorrentes
americanas como a Amazon ou o
eBay.
Há grande debate para as razões
do sucesso do Alibaba e de sua
abertura de capital. Méritos administrativos e tecnológicos à parte, é
inegável que o sucesso da empresa
capitaneada pelo bilionário Jack
Ma tem relação com a monumental base de clientes idelizados no
mercado interno chinês. Estima-se
que o grupo detenha cerca de 80%
do comércio eletrônico no país.
Essa estratégia não difere muito
daquela empregada por outros
conglomerados tecnológicos locais:
as restrições governamentais a
sites ocidentais como o Google ou
Twitter permitiram a consolidação
e hegemonia de agentes locais. É o
caso do buscador Baidu, que ultrapassa a marca de 60% de partici-
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pação de mercado no país, ou do
microblog Weibo.

2 Gurus, Dragões e Uma Nova Ecologia Empresarial Global
As expressivas cifras alcançadas
pelos grupos tecnológicos chineses
dentro e fora do país conectam-se
a uma outra in lexão política de
primeira magnitude: a alteração
na percepção geral a respeito dos
produtos e serviços desses novos
atores econômicos globais. De fato,
diversas marcas vêm conseguindo se diferenciar, cavando espaço
numa concorridíssima disputa
de corte econômico, mas também
simbólico. A maior familiaridade
de consumidores ocidentais com
marcas, produtos, plataformas e
mesmo iguras empresariais dessa
nova constelação econômica é uma
in lexão qualitativa de primeira
grandeza cujas implicações não
podem ser negligenciadas.
Percorramos alguns exemplos aqui
no Brasil: depois da Lenovo, empresa de informática que debutou
no País em 2013, novos grupos do
setor planejam entrar com força
no mercado doméstico ao longo
dos próximos anos. É de se esperar,
nesse sentido, que multinacionais
como a Huawei ou a Xiaomi ampliem fortemente a concorrência
nos mercados de telefonia móvel e
demais equipamentos eletrônicos
pessoais ao longo de 2015. Curio-

samente, além de novos produtos e serviços, a ascensão dessas
empresas traz imbricado outro
fenômeno bastante interessante: a
valorização de novíssimas iguras
empresariais e “gurus” tecnológicos. Além do já mencionado Jack
Ma, fundador do Alibaba, destaca-se também Lei Jun, CEO da Xiaomi.
O empresário vem sendo considerado o “Steve Jobs chinês”.
Obviamente, esse processo relativiza as barreiras geográ icas e setoriais. Tudo indica que as tensões
políticas entre China e Japão não
afetaram a harmonia binacional
do projeto Alibaba. Não causa estranheza, nesse sentido, que outro
ator fundamental na mecânica da
empresa seja o bilionário japonês Masayoshi Son, atualmente o
homem mais rico do Japão. Son é
o fundador e CEO da SoftBank, um
gigante das telecomunicações nipônicas e um dos maiores acionistas do Alibaba, junto com o Yahoo.
Para além de um simples arrolamento de novos jogadores no mercado global, vemos aí in lexões de
primeira importância na ordem geopolítica global. É, novamente, por
meio de ações mercadológicas nos
setores criativos e tecnológicos que
vem se desenhando um novo equilíbrio econômico, tecnológico e,
obviamente, simbólico. Basta dizer
que foi neste mesmo ano de 2014
que a Softbank de Son realizou
uma agressiva proposta de aqui-

sição do estúdio norte-americano
DreamWorks Animation, empresa
de animação norte-americana e
marca icônica de Hollywood.
A julgar por tais avanços, não é
improvável pensarmos que, em
breve, os efeitos dessas negociações se farão visíveis também nas
opções estéticas e culturais. É crível, assim, que o próximo ilme da
milionária franquia Como treinar
seu Dragão, da DreamWorks, tenha
como protagonista um dragão chinês.

(*) Graduado em Ciências Econômicas e Doutor em História Econômica pela USP. Trabalha com temas ligados à economia da cultura,
economia criativa e economia da tecnologia,
informação e comunicação (TICs). (E-mail:
julio.moraes@usp.br).
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Setor Externo: a Hora do Ajuste
V

E então, inalmente começa o ajuste do lado externo da economia.
Depois de vários anos com dé icits
no saldo de Transações Correntes
(ver Grá ico 1), a tendência é de sua
reversão, com as mudanças nas políticas iscal e monetária/cambial.
O prometido ajuste iscal acaba
sendo feito por uma simples questão relativa ao ciclo político, a inal,
este ano de 2015 não é um ano
eleitoral, o que já traz um momento
de contenção de gastos discricionários. As medidas de caráter mais
estruturante, como modi icações
de regras para obtenção de beneícios variados, ainda precisam
de aprovação no Congresso; seus
resultados, embora permanentes,
ainda demorarão a acontecer. Já
no que diz respeito ao câmbio –
este sim, um dos grandes vilões
para a derrocada das Transações
Correntes –, a mudança na política
do Banco Central (Bacen) trouxe
maior volatilidade ao mercado ao
anunciar a redução da oferta de
swaps cambiais. O resultado inal
será, sem dúvida, a depreciação do
real em relação ao dólar americano, o que ajudará a reduzir o dé icit
em Transações Correntes.
O Grá ico 1 permite a visualização
do saldo trimestral da cont a de

Transações Correntes do Balanço
de Pagamentos desde o primeiro
trimestre de 2004, ou seja, a passagem de uma situação de alta inlação para a estabilização obtida
pelo Plano Real. Observa-se que
houve dé icits sistemáticos até
2003, quando a taxa de câmbio
disparou face às incertezas do mercado com a eleição do presidente
Lula. Até 2007, o setor externo brasileiro apresentou resultados Positivos em Transações Correntes por
essa “correção” no câmbio, pela entrada de recursos de investimentos
diretos e, sobretudo, pelo “efeito
China”, cujo crescimento acelerado
e dado o tamanho gigantesco de
sua economia, gerou um estímulo
ao aumento dos preços das commodities exportadas pelo Brasil.
Essa situação favorável ao saldo
externo sofreu uma mudança importante a partir da crise internacional de 2008. As economias dos
principais parceiros comerciais
do Brasil desabaram e, com elas,
suas demandas por nossos produtos. Por sorte, a China continuou a
pressionar o mercado de commodities, o que permitiu ao Brasil continuar exportando e importando
muito mais do que anteriormente
ao “efeito China”. E isso permitiu
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também a implementação de uma
política anticíclica baseada no incentivo à demanda interna, tanto
em relação ao consumo como ao
investimento. O resultado mais
visível dessa estratégia foi o aumento sistemático do consumo
interno, incentivado por vários
mecanismos, como o aumento do
salário mínimo em termos reais, a
expansão dos programas de transferência de renda, a ampliação do
crédito e a redução de impostos
sobre vários segmentos produtivos. Parte do aumento do consumo
interno escoou para o ex terior,
seja pela importação de bens e
serviços de consumo inal, como
também de insumos importados
usados para a produção interna.
Quanto ao investimento, como normalmente ocorre, oscilou muito ao
longo desse período (após 2008),
mas, de fato, não despencou. E o
conjunto dessa política econômica
brasileira, aliada à política americana de expansão da liquidez e
desvalorização do dólar americano,
resultou em dé icits crescentes em
Transações Correntes, tendência
reforçada pelo aprofundamento
dessa política econômica a partir
do governo Dilma.
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Gráﬁco 1 - Transações Correntes - Saldos Trimestrais - US Milhões - (I/1994 - IV/2014)
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Fonte: Bacen.

Essa trajetória declinante do saldo
de Transações Correntes do País só
foi possível pela política americana
de expansão da liquidez (quantitative easing), que até chegou
a ser chamada de tsunami cambial, quando o governo americano
comprou títulos e esperava reativar a economia por sua política
monetária. Como esta continuou
patinando e a economia brasileira
representava uma opção interessante aos investidores, assim como
aos demais emergentes, a entrada
de recursos inanceiros no Brasil
permitiu o inanciamento do dé icit
em Transações Correntes e ainda a
acumulação de reservas cambiais.
O Grá ico 2 apresenta os saldos
trimestrais da Conta Financeira
do Balanço de Pagamentos, mostrando que a entrada de recursos
externos no País entre 2002 e 2014,

período de governo do Partido dos
Trabalhadores, foi cerca de 2,5
vezes ao ocorrido entre 1994 e
2002, período de estabilização do
Plano Real e do governo Fernando
Henrique: entre 1994 e 2002 entraram cerca de US$ 5,4 bilhões por
trimestre no Brasil, e no período
de 2003 a 2014 houve uma entrada
de US$ 13,4 bilhões por trimestre.
No entanto, esse aumento da entrada de recursos para a economia
brasileira não re lete apenas a
con iança na economia brasileira
e na sua administração. Ao destacar o período pós-2002, nota-se
que, entre 2003 e 2007, a entrada
de recursos foi menor do que no
período precedente, cerca de US$
4,5 bilhões por trimestre, enquanto
após 2008 houve de fato um volume de recursos externos entrando
no Brasil de forma contundente,

aumentando para US$ 19,7 bilhões
por trimestre. Uma consequência
foi a acumulação de reservas internacionais, que teve um aumento
substantivo a partir de meados de
2006: entre 2000 e 2005, as reservas giravam ao redor de US$ 50
bilhões. A partir de 2006, as reservas cresceram e atingiram US$ 375
bilhões de dólares, mantendo-se
nesse nível desde então. Esse nível
de reservas ainda é confortável e
signi ica o equivalente a 19 meses
das importações brasileiras, quando calculado pela média do ano de
2014, ou a 14 meses de gastos com
a soma de importações e despesas
com serviços e rendas correntes.
Portanto, mesmo com uma virada
signi icativa da política monetária
americana, a situação brasileira
ainda é relativamente tranquila.
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Daqui em diante, é muito provável que a mudança da
economia americana, com a redução das compras de
títulos pelo FED, tenha impacto sobre os luxos de capitais para o Brasil, para além da expectativa e para a
concretude da conjuntura internacional. Adicionando
a isso o rebaixamento da classi icação de risco da Petrobras, grande ícone da economia brasileira e os desdobramentos dos escândalos inanceiros a ela associados, a tendência é, de fato, de pressão sobre o mercado
de dólar e a depreciação do real. Como consequência,
espera-se um aumento da in lação associada aos pro-

dutos importados e eventualmente sua substituição
por produtos nacionais, o que pode contribuir para a
dinamização da produção doméstica, que no caso da
indústria tem sofrido uma acirrada perda de competitividade em função do câmbio apreciado, assim como
pelo aumento real do custo de produção.
Em todo caso, a credibilidade das autoridades econômicas é um fator-chave para o sucesso do ajuste externo, assim como do ajuste interno.

Gráﬁco 2 – Saldo Trimestral da Conta Financeira: Investimento Direto,
em Carteira e Outros Investimentos – (I/1994 – IV/2014)
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Investimento Direto
Fonte: Bacen.
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Gráﬁco 3 – Reservas Internacionais do Brasil – Dados Mensais
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Fonte: Bacen (jan/2000-dez/2014).

(*) Economista e doutora em Economia pela USP.
(E-mail:veramartins2702@gmail.com).
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O Comportamento da Política Fiscal nos Anos 1970 e 1980
C

Este é o primeiro de uma série de
três artigos que tratam da questão
da política iscal no Brasil. Os dois
primeiros artigos serão reservados
a uma análise histórica e servirão
como base para a parte empírica
que se desenvolverá no último
artigo, mesmo que este não venha
a cobrir todo o período que será
abordado historicamente. Entre
os objetivos dos primeiros artigos
estão compreender o papel da política iscal em trajetória histórica
e conhecer os fatores que possam
in luenciá-la.

No início dos anos 1970, a economia brasileira ainda desfrutava
do período do “milagre econômi1
co” que se iniciara em 1968 e que
registrou extraordinárias taxas
de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), acima de 11%,
conforme ilustrado no Gráfico 1.
Na década de 1970, as principais
medidas de política fiscal praticadas pelo governo brasileiro inclu2
íam incentivos a determinados
setores e regiões e à promoção
das exportações. O setor agrícola foi um dos beneficiados pelos

B

F

(*)

incentivos fiscais. O objetivo era
a ampliaç ão da mec anizaç ão e
modernização do setor, consolidando a sua transformação em
agronegócio. Dentre as principais
medidas destacaram-se: a isenção do Imposto Sobre Produtos
Industrializados (IPI); isenção
do Imposto sobre Circulação de
3
Mercadorias (ICM) para alguns
tipos de máquinas e insumos; e
reduç ão do Imposto de Renda
(IR) devido pela agricultura (MACARINI, 2005).

Gráﬁco 1 − Produto Interno Bruto, Variação Real Anual (% a.a.)

Fonte: Instituto Brasileiro de Geogra ia e Estatística (IBGE). Sistema de Contas Nacionais
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A atuação da política iscal na distribuição de incentivos ainda tinha
muito a conceder, considerando-se
que a manutenção da trajetória de
crescimento acelerado dependia
da realização de investimentos
também por parte do setor privado. Assim, os incentivos foram
ampliados às indústrias nacionais
de bens de capital e outras alterações foram instituídas no âmbito
da política iscal. Os prazos de recolhimento dos impostos indiretos
foram prolongados e os setores
debilitados ou prioritários foram
bene iciados. Destaca-se o caso da
indústria têxtil, que contemplava
prazo de 75 dias em janeiro de
1970 e obteve ampliação para 120
dias no inal de maio de 1970. A

maioria dos setores industriais obteve prazo de 60 dias no primeiro
mês de 1970, sendo ampliado em
maio de 1970 e em fevereiro de
1971 para 75 e 90 dias, respectivamente (MACARINI, 2005).
A política econômica brasileira
nos primeiros anos da década de
1970 estava usufruindo de diferentes efeitos positivos: a política
iscal com suas concessões generosíssimas de incentivos, o nível
de atividade atingindo taxas de
crescimento ex traordinárias, a
política monetária com a in lação
sob controle e o balanço de pagamentos apresentando superávits.
Para se ter uma ideia das magnitudes desses efeitos, na Tabela 1 são

apresentados alguns instrumentos para a economia brasileira. É
possível observar − simultaneamente às taxas muito elevadas de
crescimento econômico, apresentadas no Grá ico 1 – que as taxas
de in lação estavam em trajetória
declinante. Com relação a esta
variável, Macarini (2005) aponta
que a sua redução fazia parte dos
objetivos da política econômica
entre 1972 e 1973, e as respectivas metas de 15% e 12% seriam
atingidas através de um gradualismo rápido e manutenção do crescimento acelerado. Pretendia-se
estabilidade monetária sem arrocho iscal, monetário ou creditício,
para não comprometer o ritmo do
crescimento.

Tabela 1− Indicadores da Economia Brasileira de 1970 a 1989
Termos de Troca
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

116,8
110,1
110,6
123,7
103,1
98,3
109,6
127,9
110,4
101,8
82,0
72,3
70,3
69,5
73,7
70,7
89,8
80,0
86,4
82,4

Inﬂação (IGP-DI %
a.a.)
19,26
19,47
15,72
15,54
34,55
29,35
46,26
38,78
40,81
77,25
110,24
95,20
99,72
210,99
223,81
235,11
65,03
415,83
1.037,56
1.782,89

Saldo do Balanço de
Pagamentos (US$)
534,4
536,6
2.537,70
2.379,90
-1.040,60
-1.064,20
2.687,90
714,4
4.262,40
-3.214,90
-3.471,60
624,7
-4.541,60
-24,2
7.026,70
-456,6
-3.835,70
1.014,60
1.248,90
886,1

Preços das commodities
Agrícolas
0,09
-4,99
-2,84
41,30
7,69
-27,34
5,15
7,90
-14,52
1,57
-1,35
-10,32
-12,06
11,38
7,02
-15,14
-17,05
-5,50
7,65
1,64

Despesas do governo
federal % (real)
-22,72
24,54
15,66
9,83
13,17
14,68
3,15
3,69
-4,89
14,15
-9,79
4,83
-5,55
-5,03
18,48
73,47
-9,29
25,14
156,38

Fontes: Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), Fundação Getúlio Vargas - Conjuntura Econômica, Banco Central do Brasil
(BCB), Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Notas: termos de troca, índice (média
2006 = 100); de lator - IGP-DI.
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O saldo positivo do balanço de
pagamentos entre 1970 e 1973
justi icava-se pela entrada líquida
de capitais de empréstimos e in4
vestimentos diretos, o que era garantido pela liquidez internacional,
tanto que a dívida externa líquida
cresceu muito durante toda a década de 1970, conforme apresentado
no Grá ico 2. Porém, outros fatores
contribuíram para o saldo positivo
do balanço de pagamentos. O boom
das economias avançadas e, consequentemente, a forte expansão do
comércio internacional5 geraram,
conforme é possível observar nos
dados da Tabela 1, melhoras nos
termos de troca em torno de 6%
entre 1970 e 1973 e de quase 12%
entre 1972 e 1973. Assim, a situação tornou-se mais favorável às exportações brasileiras. Porém, com
a entrada de divisas, a capacidade
de importar também melhorou.
Entre 1970 e 1973, a taxa média de
crescimento das exportações foi de
14,7% e das importações, de 21%
(BAER, 2003).
Após 1973, três fatores se destacam na situação da economia brasileira: a manutenção de elevadas
taxas de crescimento exigia amplo
investimento em capital; as pressões do balanço de pagamentos,
que vinham ocorrendo desde a
década anterior, efetivaram-se em
um sério problema; e uma taxa de
in lação, conforme dados da Tabela
1, que passou de aproximadamente
19% em 1970 para mais de 34%
em 1974. Balassa (1979) e Bonelli e
Malan (1976) argumentam que os
dé icits no balanço de pagamentos

em conta corrente, ocorridos em
1974 e 1975, foram inanciados,
em parte, pela entrada de capital estrangeiro e a diferença pela
redução das reservas de moeda
estrangeira. Sabemos que a maior
parte deste capital estrangeiro era
na forma do endividamento do próprio setor público.
A crise do petróleo impactara negativamente a economia brasileira,
pois se tratava da maior economia
importadora de petróleo entre
os países em desenvolvimento e
também a maior devedora. A deterioração dos termos de troca em
1973/74 foi um dos efeitos da primeira crise energética, reduzindo
diretamente a renda real do Brasil
em torno de 3% a 4% (FISHLOW,
1986). Os dados referentes aos
termos de troca, apresentados na
Tabela 1, con irmam esta situação.
Após se manterem relativamente
altos nos primeiros anos da década
de 1970, reduziram-se em quase
17% entre 1973 e 1974. Porém,
os termos de troca do Brasil se
recuperaram em 1976, apresentando uma melhora de 11,5% em
relação ao ano anterior. No ano de
1977, os termos de troca melhoraram ainda mais, precisamente
em 16,7% em relação a 1976 e em
mais de 24% comparando a 1974,
mas a partir de 1978 pioraram
novamente. Estas informações são
complementares às apresentadas
por Balassa (1979) ao a irmar que
de 1973-1978 o preço médio das
exportações aumentou 10% e das
importações 8,8% a.a.
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O Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento foi instituído no
período 1975-1979 para incentivar
investimentos em papel e celulose,
petroquímica, fertilizantes, aço e
metais não ferrosos. As indústrias
de bens de capital foram favorecidas, novamente, por incentivos
iscais. Sob o programa BEFIEX
(Bene ícios Fiscais a Programas
6
Especiais de Exportação) , subsídios adicionais foram concedidos
em forma de duty-free (isenção de
impostos) para a importação de máquinas e insumos utilizados na produção doméstica, para irmas que
estavam sujeitas a compromissos
de exportações de longo prazo. As
medidas aplicadas para limitar as
importações e promover as exportações não foram su icientes para
reestabelecer o equilíbrio da balança comercial. Assim, para evitar as
reduções substanciais na taxa de
crescimento econômico, foi preciso
recorrer ao capital estrangeiro para
inanciar o dé icit de transações
correntes (BALASSA, 1979).
Medidas ex pansionistas foram
adotadas entre os segundos trimestres de 1975 e 1976, os gastos
do governo aumentaram em mais
de 86%, tornando de icitário o
orçamento antes superavitário. A
partir de 1976, as preocupações
com a in lação alta e o desequilíbrio do balanço de pagamentos
tornaram-se dominantes, mudando
o foco da política econômica e defendendo cortes no investimento
público. Entre o último trimestre
de 1976 e o último de 1977 os gas-
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tos do governo aumentaram 41,8% (BALASSA, 1979;
MACARINI, 2008).
A análise das despesas reais do governo federal (Tabela
1) para a década de 1970 é um bom indicativo para o
comportamento da política iscal da época. Percebe-se um aumento de quase 16% entre 1972/1973 e de
somente 9,83% de 1973 para 1974, indicando uma desaceleração. Assim, ao que tudo indica, a política iscal
passou de expansionista no período do “milagre” para
restritiva no período da primeira crise energética, ou
seja, manteve-se um padrão pró-cíclico. Nas palavras de
Fishlow (1986, p. 514) “Na maior parte de 1974, apesar
da retórica expansionista em contrário, as políticas monetária e iscal foram moderadamente contracionistas”.
Realizando esta mesma análise para os anos subsequentes, percebe-se que as despesas do governo cresceram em 1975 e 1976 a taxas de 13,17% e 14,68%,
respectivamente. Nos anos seguintes, a situação dos
gastos do governo federal se inverte, apresentando
decrescimento de 4,89% em 1979, re letindo os efeitos
da segunda crise do petróleo e, novamente, um padrão
de política iscal pró-cíclico. As alterações da política
iscal no inal dessa década in luenciaram a balança

comercial indiretamente, através de seus efeitos na
atividade econômica. A balança comercial também
foi afetada pelas mudanças na taxa de câmbio real e
por medidas diretas sobre importações e exportações
(BALASSA, 1979).
Em março de 1979 assumia o novo presidente João Figueiredo, com Mário Henrique Simonsen no ministério
do planejamento, no comando central.7 A nova proposta de política econômica incluía: transferências iscais
explícitas para cobrir os subsídios, restabelecendo a
possibilidade de restringir a oferta de moeda; maior
controle sobre as despesas públicas, incluindo as estatais; redução gradual dos subsídios às exportações;
modesta liberalização das restrições às importações
e desaceleração do crescimento (FISHLOW, 1986).
Para que a proposta se concretizasse seria necessária
a efetivação de superávit primário. Porém, os resultados das inanças públicas, conforme apresentado no
Grá ico 3, foram opostos nas décadas de 1970 e 1980.
Enquanto na primeira o comportamento se manteve
superavitário, apesar de apresentar intervalos de reduções, na segunda década a trajetória foi de queda,
fato que é mais visível para as NFSP no conceito ope8
racional.

Gráﬁco 2 − Déﬁcit Público, Conceito das Contas Nacionais em % do PIB

Fonte: NFSP- operacional IBGE- Estatísticas Históricas do Século XX. NFSP – primário. Jaloretto (2009). (+) superávit e (-) dé icit.
Elaboração própria.
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A proposta de Simonsen estava
apenas gerando mais pressões
in lacionárias e a perspectiva de
uma recessão. Assim, o ministro
foi substituído em agosto de 1979
por Del im Netto, que prometeu
uma política para regular a oferta, ou seja, sem necessidade de
restringir a demanda e como tentativa de gerar um novo “milagre”
(FISHLOW, 1986). Macarini (2008)
destaca que Del im diagnosticou a
in lação como sendo causada pelo
9
dé icit do governo. Ao detalhar o
argumento, o ministro evidenciava
que o dé icit era completamente
gerado fora do orçamento iscal, ou
seja, nas tarifas públicas sem correções e nos subsídios inanciados
pelo aumento da dívida pública de
curtíssimo prazo. Portanto, poderia ser combatido sem cortes nos
gastos e investimentos públicos.
Com relação ao setor externo, Delim Netto estabeleceu uma maxidesvalorização cambial (nominal)
de 30% em dezembro de 1979,
que em conjunto com a correção
das tarifas públicas contribuíram
para o aumento dos índices de
preços. Renovaram-se subsídios às
exportações e os depósitos sobre
importações.
Tentando contornar o desequilíbrio no balanço de pagamentos,
o ministro tomou novas medidas

para estimular a obtenção de empréstimos no exterior pelo setor
privado. Para 1980, com o objetivo
de tentar controlar o aumento da
in lação e também para enfrentar
a situação externa, a correção monetária foi pre ixada em 45% e a
desvalorização cambial em 40%.
A ideia era direcionar as expectativas in lacionárias, pois se todos
acreditassem que a in lação seria
de 45% em 1980, depois das alterações de preços relativos, a meta
poderia ser atingida (MACARINI,
2008; FISHLOW, 1986).
Diante da tendência de decrescimento, Del im abandonou sua proposta inicial em novembro de 1980
e optou pela austeridade ortodo10
xa. Apesar da indicação da importância de práticas contracionistas
e pró-cíclicas, os subsídios aos manufaturados foram reintroduzidos.
Esta decisão contribuiu, por um
lado, para um resultado positivo
no desempenho das exportações
em 1981 e, por outro lado, para que
as políticas iscais restritivas não
provocassem o resultado desejado.
O dé icit público federal consolidado passou de 6,5% do PIB em
1981 para 9,9% em 1982;11 para
inanciar o dé icit era utilizada a
dívida interna. Estes fatos contribuíram para que Del im cedesse às
políticas do tipo ortodoxas, de aus-
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teridade iscal, restrição monetária
e creditícia, elevação das taxas
de juros, liberação progressiva de
preços e sugestão de mudança na
política salarial (FISHLOW, 1986;
MACARINI, 2008).
Após a moratória do México, em
1982, a situação para o Brasil foi
de ruptura do sistema inanceiro
internacional, e a solicitação de
recurso ao FMI tornou-se alternativa imprescindível. O Brasil era
um exemplo típico das limitações
da abordagem do FMI; as contas
externas melhoraram, passaram
de um dé icit em conta corrente
de US$ 16 bilhões em 1982 para
um pequeno superávit em 1984.
Porém, a estabilização interna e
a base para um crescimento equilibrado que dever iam t ambém
ocorrer, não aconteceram. As altas
taxas de juros desestimulavam os
investimentos. O dé icit público
normalmente não atingia a meta,
sendo os motivos as di iculdades
em controlar os gastos, a redução
dos impostos e o rápido crescimento dos juros sobre a dívida
interna. Além disso, dependia cada
vez mais de obtenção de recursos
do setor privado para conseguir
cumprir o elevado serviço da dívida pública externa (FISHLOW,
1986).
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Gráﬁco 3 − Necessidades de Financiamento do Setor Público

Fonte: Conjuntura Econômica, v.63 n.6, 2009. Os números são relativos à posição de dezembro de cada ano. (+) superávit e (-) dé icit. Elaboração
própria.

Surgem, com um apelo crescente,
as propostas de choque heterodoxo
e reforma monetária para combater uma in lação tornada inercial.
A nova política econômica de José
Sarney desempenhou, no aspecto
iscal, um programa de ajuste para
1986, com a meta de reduzir o dé icit. Em vez do corte indiscriminado
de gasto público, a maior parte da
redução de despesa procederia da
economia com despesas de juros.
Apesar disto, o ajuste envolvia,
também, medidas de redução da
despesa corrente. O principal componente do ajuste se encontrava no
aumento da receita tributária, resultado de mudanças introduzidas na
legislação do imposto de renda (MACARINI, 2009). No entanto, conforme se observa no Gráﬁco 4, as contas
públicas não apresentaram melhora
expressiva: o superávit primário em

1986 registrou redução de 1 ponto
percentual em relação ao ano anterior, o déﬁcit operacional apresentou
melhora de 1,2 pontos percentuais e
o déﬁcit nominal reduziu de mais de
28% do PIB em 1985 para menos de
aproximadamente 11% do PIB em
1986.

redução rápida da capacidade ociosa na indústria, queda nas taxas
de juros, apreciação do câmbio,
desabastecimento do mercado e
cobrança de ágio e aumento no déicit público, este medido pela NFSP
operacional passou de 3,6 % do PIB
em 1986 para 5,5% em 1987.12

O ajuste iscal foi uma pré-condição para se colocar em prática
um plano de redução da in lação,
classi icada como inercial. Assim,
em fevereiro de 1986, o ministro
Dilson Funaro anunciou o Plano
Cruzado. Inicialmente, o resultado
do plano foi uma queda abrupta
da in lação, contribuindo para que
a taxa do IGP-DI se reduzisse de
235% em 1985 para 65% em 1986,
conforme dados da Tabela 1. Houve
aumento da produção de bens de
consumo durável e não durável,

Outras tentativas de estabilização
foram praticadas, porém, o objetivo de redução da in lação não foi
alcançado. O último ano da década
de 1980 encerrou-se, apesar das
diferentes tentativas de controle,
com uma taxa de in lação, medida
pelo IGP-DI de 1.782,89%. Com
relação à política iscal pode se
a irmar que a década se encerrou
com um dé icit público nominal,
medido pelo conceito de NFSP,
superior àquele que se apresentou no primeiro ano da década,
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conforme é possível observar no Grá ico 4. Lopreato
(2002) resume muito bem esta situação: o colapso do
inanciamento externo forçou a geração de enormes
superávits comerciais e elevou as necessidades de
inanciamento do setor público para cobrir o seu passivo externo.

aumento da taxa de juros (LOPREATO, 2002). Com
estes argumentos, o autor deixa evidente a relação da
política iscal com o dé icit externo, a in lação e a taxa
de câmbio, variáveis que serão exploradas, em algum
grau, no artigo empírico.

A obrigatoriedade de sustentar o inanciamento do
balanço de pagamentos implicou a adoção de uma
política cambial ativa. Porém, a desvalorização cambial ampliava os encargos inanceiros dos passivos
denominados em dólares e não deixava margem de
autonomia à política iscal. Diante do risco de crise
no balanço de pagamentos, a possibilidade de utilizar
o câmbio como âncora para estabilização da economia era inviável, restando somente a alternativa de

Considerando a relação entre o dé icit externo e os
termos de troca e que os termos de troca para o Brasil, como visto, melhoraram muito na década de 1970,
especialmente pela melhora dos preços de commodities (como é possível observar nos dados da Tabela
1), e que ainda nesta década entraram em trajetória
decrescente, despertou-se uma curiosidade em se
ilustrar a relação entre dé icit público nominal e os
termos de troca.

Gráﬁco 4 − Déﬁcit Público Nominal e Termos de Troca

Fonte: Ipeadata; Conjuntura Econômica: v.63 n. 6; 2009; v.67 n.11, 2013. Elaboração própria
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O resultado desta relação, apresentada no Grá ico 4, é visualmente
interessante. À exceção de as séries se apresentarem em valores
opostos, uma completamente positiva e outra negativa, a impressão
é de que se trata de uma mesma
série. Nos anos 1980, praticamente
toda queda nos termos de troca foi
acompanhada por um aumento do
dé icit público, ou seja, uma piora
nas contas do governo. No ano de
1987, por exemplo, os termos de
troca despencaram em quase 11%
e o dé icit público passou de 53%
do PIB em 1986 para mais de 83%
em 1987. Desta forma, é possível
inferir que há uma forte relação
entre o dé icit público nominal e os
termos de troca, o que pode sugerir que o padrão da política iscal
no Brasil, medido pelo conceito de
NFSP, é contracíclico em relação
ao comportamento dos termos de
troca. Talvez essa relação entre déicit iscal e termos de troca13 seja a
mais adequada para se investigar o
padrão de política iscal no Brasil,
e não aquela entre saldo primário
e nível de atividade econômica,
que comumente tem sido utilizada
14
em diferentes estudos. Testes
empíricos serão necessários para
se veri icar esta hipótese e serão
efetivados no terceiro artigo.
Concluindo, pode-se a irmar que
os anos 1980 apresentaram um
contexto amplamente diferente daquele que ocorreu na década anterior. Enquanto a década de 1970 foi
marcada pela euforia do “milagre
econômico”, pela impressão “geral”

de que o “milagre” era permanente
ou, no mínimo, de que seus resultados poderiam ser repetidos a
qualquer momento, com a prática
de políticas econômicas semelhantes, a década de 1980 foi marcada
pelos efeitos do segundo choque do
petróleo, pelas taxas de in lação de
três dígitos e pela dívida externa
que alcançou valores exorbitantes.
Em um cenário em que se pretendia preservar a trajetória de
crescimento de 10% a.a., o papel
reservado à política iscal foi de
intensi icar o que já era muito bom
ou o que era muito ruim. Conforme
discutido, nos anos 1970 os incentivos iscais eram amplos, de forma
que a política iscal contribuía para
“manter a fonte transbordando” e
seguindo sua tendência de política
pró-cíclica; já nos anos 1980, como
vimos, “contribuía para manter a
fonte minguando”.
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“milagre” econômico brasileiro (1968-1973). RBE. Rio de Janeiro,
v. 62 n. 2, p. 221-246, abr-jun 2008.

apoiados em subsídios e que criavam danos à sua indústria local, sem
a necessidade de prévia comprovação (MACARINI, 2008).
8 As Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP) no conceito operacional computam os juros reais.
9 Para uma análise crítica sobre a relação entre in lação e dé icit público,
consultar Lopreato (2002).
10 Para uma ideia sobre os motivos que teriam levado ao fracasso da
proposta de Del im Netto, consultar Fishlow (1986).

1 Sobre os determinantes do “milagre” consultar Veloso, Villela e Giambiagi (2008).
2 Guerard (1975) destaca que os países em desenvolvimento adotaram, crescentemente, medidas de incentivos iscais para compensar
as desvantagens das exportações mediante as longas histórias de
protecionismo.

11 No conceito das contas nacionais das estatísticas históricas do século
XX, do IBGE, em 1980 o resultado operacional foi de icitário em
0,57% do PIB, e o resultado primário, nesse mesmo ano, reduziu
em 0,71 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
12 Conjuntura Econômica, v. 63, n. 6, 2009.
13 O trabalho recente de Kaminsky (2010) examina para uma

3 Foi alterado para Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) com a Constituição Federal de 1988.

amostra de 74 países desenvolvidos e em desenvolvimento as
relações entre política ﬁscal e os ciclos dos termos de troca.

4 No início da década de 1960, as pressões do balanço de pagamentos
já eram crescentes, resultantes, principalmente, do inanciamento do
crescimento da segunda metade da década de 1950 por capital estrangeiro, em forma de investimentos diretos e empréstimos. A dívida
externa brasileira atingira US$ 2 bilhões no início desse período. As
políticas unilaterais que orientaram a substituição de importações,
ou seja, negligenciando a promoção e diversi icação das exportações,
tornavam-se um problema signi icativo (BAER, 2003).

14 Como em Gavin e Perotti (1997), Kaminsky, Reinhart e Végh (2004),
Blanco e Herrera (2006) e Rocha (2009).

5 Segundo Veloso, Villela e Giambiagi (2008) a expansão do comércio
internacional foi de 17,8% a.a., em dólares correntes, entre 1968 e
1973.
6 Através do art. 6º do Decreto- Lei nº 1.219, de 15 de maio de 1972, foi
criada a Comissão para Concessão de Incentivos Fiscais e Programas
Especiais de Exportação (BEFIEX), com a inalidade de opinar conclusivamente na concessão de isenção de impostos incidentes sobre
os insumos importados (DECRETO-LEI 1.219).
7 Durante a transição do governo, foi anunciada a redução gradativa
dos subsídios às exportações de manufaturados, na forma do crédito
prêmio do IPI, de 5% a cada trimestre, até sua extinção em junho de
1983. Na verdade, isso se tornara necessário no ambiente de crescente protecionismo, sobretudo por parte dos Estados Unidos, que
podiam impor direitos compensatórios sobre produtos importados
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Número de Legisladores e Representatividade Política das Mulheres: Impactos nas Políticas Públicas Municipais1
G

1 Introdução
Esse estudo é o último de uma série de quatro artigos
que visam estudar como o número de legisladores
pode, em uma democracia representativa, afetar a representatividade do eleitorado e, consequentemente,
impactar políticas públicas. Conforme exposto nas publicações anteriores, o foco da análise foi na representatividade feminina na política municipal brasileira.
O primeiro artigo motivou o tema apresentando sua
relevância na literatura de Economia Política e demonstrando a grande desigualdade de gênero que
permeia a política nacional. No segundo, foi abordada
a di iculdade de se estimar os efeitos causais de um
maior número de vereadores em diversas variáveis de
interesse. Apresentou-se, então, a regra que determinou o número de vagas para as Câmaras Municipais
nas eleições de 2004 e 2008. Essa regra criou uma
situação quase-experimental que permite, por meio de
estimações de Regressões em Descontinuidade, inferir
a causalidade desejada. Dando continuidade à série, o
terceiro artigo mostrou os primeiros resultados desse
exercício empírico. A análise apresentada mostrou
o efeito que uma elevação no número de vereadores
teve no cenário político dos municípios. Em resumo, a
principal evidência encontrada foi que mais vagas nas
Câmaras Municipais tiveram efeito causal positivo na
eleição de mulheres para o legislativo local.

C

(*)

O próximo passo natural dessa investigação é buscar entender como essa elevação da participação de
mulheres no processo de tomada de decisão afeta a
escolha das políticas públicas adotadas nos municípios. Assim, seguindo o mesmo modelo econométrico
apresentado no terceiro artigo da série, será mostrado
que os municípios com mais vereadores, que estão
associados a uma maior representatividade feminina,
apresentam também políticas públicas que geralmente são associadas pela literatura como sendo de preferência das mulheres.

2 Retomando o Modelo Econométrico
Apesar de a estratégia de identi icação utilizada estar
toda explicada no segundo artigo da série, convém
uma breve recapitulação. A abordagem adotada baseia-se no método de Regressões em Descontinuidade,
explorando uma situação quase-experimental que
de iniu o número de vagas nas Câmaras Municipais
em 2004 e 2008.
Até as eleições de 2000, os próprios vereadores decidiam o número de vagas para o próximo mandato.
Essa decisão deveria respeitar limites impostos pela
Constituição Federal de 1988. Municípios de até 1 milhão de habitantes deveriam ter até 21 vereadores, por
exemplo. Tal regra causava situações em que dois municípios, um com 10 mil e outro com 500 mil habitantes, possuíam o mesmo número de legisladores locais.
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Para aprimorar o sentido de proporcionalidade, em
2004, o Supremo Tribunal Federal (STF) instituiu uma

3 Resultados em Políticas Públicas

regra que de inia a quantidade de vagas para as Câmaras Municipais em todo o Brasil baseada no número
de habitantes de cada cidade. Dessa forma, municípios

No terceiro artigo da série, foi apresentado que um
maior número de vagas nas Câmaras Municipais estaria associado, no contexto estudado, a uma maior eleição de mulheres para o legislativo local. Sendo assim,
o passo seguinte é veri icar se essa maior participação
feminina no ambiente de decisão de políticas públicas
possui impacto na escolha de policy dos municípios.

com população até o primeiro corte instituído (47.619
hab.) deveriam ter 9 vagas; os com população entre
2
47.620 e 95.238, 10 vagas, e assim por diante.
Utilizando a técnica de Regressões Descontínuas,
estimamos, então, como os municípios logo à direita
do primeiro cutoff (47.619 hab.) se diferenciam dos
municípios logo à esquerda. Como, em média, a única
difereça entre eles é o número de vagas nas Câmaras
Municipais, ica claro que os valores médios dos out-comes de interesse só se distanciam por conta dessa
diferença.
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Os resultados para essa estimação estão na Tabela 1.
Cada coluna desta tabela é uma regressão com uma
variável dependente diferente. Além do efeito causal
de um maior número de vereadores na primeira descontinuidade da lei (de 47.619 habitantes), apresenta-se também uma média da variável dependente em
municípios próximos ao corte e à esquerda dele. Essa
informação permite avaliarmos a magnitude dos efeitos encontrados.
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As três primeiras análises referem-se ao efeito em variáveis iscais
dos municípios. Como se pode perceber pelas colunas 1, 2 e 3 do Painel A, não se encontram evidências
de que um maior número de vereadores e a consequente elevação do
número de mulheres nas Câmaras
tenha efeito no total de receita,
no total de despesa e no total de
despesa especí ica dos legislativos
locais nos municípios brasileiros.
Ainda assim, será mostrado adiante que há alterações na composição
de gastos e nas políticas públicas
adotadas.
Nas colunas 4 e 5 do Painel A, veri ica-se que os municípios logo à
direita do cutoff apresentam gastos signi icativamente maiores
em Assistência Comunitária e em
3
Educação Infantil, categorias consideradas na literatura como sendo
de preferência feminina. Adicionalmente, mostra-se que a elevação
em gastos com Educação Infantil
re lete-se em provisão de serviços
relacionados. Conforme exposto na
coluna 6 do Painel A, os municípios
com mais vereadores (e consequentemente com maior representatividade de mulheres) apresentam no
terceiro ano após as eleições um
número signi icativamente maior
de matrículas em creche. Isso indica que elevar a participação de
mulheres no ambiente de tomada
de decisão não apenas afeta a composição de gastos públicos como
tem efeitos diretos na provisão de
serviços.

Outro conjunto de políticas públicas intuitivamente associado a preferências femininas são os serviços
de saúde relacionados a cuidados
pré-natais (BROLLO; TROIANO,
2013). A investigação acerca desses
serviços está no Painel B da Tabela
1. A primeira evidência encontrada
é uma queda signi icante no número de nascimentos ocorridos nos
três anos seguintes às eleições no
cutoff analisado, indicando que a
maior participação de mulheres na
política pode aumentar o acesso a
métodos contraceptivos (seja em
termos de policy ou mesmo informacionais).
As colunas 2, 3 e 4 do Painel B
apresentam resultados adicionais
sobre saúde pública. Apesar de os
coe icientes dessas estimações não
serem estatisticamente signi icantes, vão sempre na mesma direção,
indicando melhorias nos serviços
pré-natais oferecidos nos municípios: elevação do número de visitas
a mulheres grávidas (coluna 2),
queda no número de nascimentos
pré-maturos (coluna 3) e queda no
número de nascimentos em que a
criança tem menos de 2.500g (coluna 3).
Por im, é interessante notar que
a melhoria nos serviços de saúde
pré-natal tem impacto direto no
número de mortes fetais e infantis.
O resultado dessas estimações está
nas colunas 5, 6, 7 e 8, todas apresentando evidências de redução
signi icativa nessas variáveis.
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Portanto, a análise realizada apresentou evidências de que o número
de vereadores dos municípios brasileiros afeta decisões de políticas
públicas dos governantes, particularmente nos outcomes frequentemente apontados pela literatura
como associados com a preferência
feminina. Acredita-se que esse resultado seja causado pelo impacto
que uma vaga a mais nas Câmaras
tem na eleição de mulheres, conforme apresentado no terceiro artigo
da série.

4 Conclusão da Série
A literatura de Economia Política
tem dedicado esforço considerável
para estudar como mecanismos
institucionais distintos afetam a
representatividade eleitoral e inluenciam a decisão dos políticos.
A contribuição da série de artigos
apresentada foi em analisar um parâmetro institucional especí ico: o
número de legisladores locais.
A estratégia empírica adotada é
baseada em uma fonte de variação
quase-experimental no número de
vereadores dos municípios brasileiros nas eleições de 2004 e 2008,
quando uma regra imposta pelo
STF determinou que a quantidade
de vagas de cada Câmara deveria
ser calculada como uma função
determinística e descontínua da
população das cidades.
Os resultados encontrados mostram que um maior número de
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vereadores afeta a representatividade do eleitorado, elevando a participação das mulheres na política
local. Também apresentaram-se
evidências do impacto em variáveis
de políticas públicas associadas
com preferência feminina.
Acredita-se que o estudo completo
contribua para duas discussões importantes. Primeiro, decidir o tamanho ótimo de legislaturas é um
debate extremamente relevante
em democracias representativas.
Um pequeno número de representantes no legislativo pode estar
associado a um pequeno número
de cidadãos (ou grupos) representados no processo político, facilitando o surgimento de políticas
distorcivas e corrupção. Por outro
lado, eleger um elevado número de
representantes pode ser extremamente custoso. As evidências encontradas na análise apresentada
mostram que a representatividade
do eleitorado deve ser levada em
conta nesse tipo de debate, já que
um maior número de vagas pode
signi icar elevação na representativ idade de certos grupos da
população.

O segundo tópico a que a série de
estudos contribui é especi icamente sobre a representatividade feminina na política. Diversos países
adotam inovações institutcionais
para tentar garantir igualdade
de gênero na política. Como se
mostrou que a par ticipação de
mulheres no cenário de tomada de
decisões é afetada pelo tamanho
do legislativo e impacta provisão
de bens e ser viços públicos, os
resultados contribuem para tal
debate. Além disso, a investigação
da participação das mulheres no
Brasil é interessante per se, já que o
País apresenta representatividade
feminina na política consideravelmente baixa.

deira. Disponível em: <https:==ideas.repec.
org=p=spa=wpaper=2014wpecon4.html>.
2 Para maiores detalhes sobre a regra instituída, consultar o segundo artigo da série,
“Número de legisladores e representatividade
política das mulheres: desa ios metodológicos
e contexto municipal brasileiro”, publicado
no Boletim Informações FIPE nº411, de
dezembro de 2014.
3 Cada uma dessas categorias corresponde a,
aproximadamente, 2% das despesas totais.
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