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Resumo 
É controvertido o papel do Estado na Economia. Diferentes escolas vêm 

participando do debate com posições, muitas vezes, contrárias: de um lado uma 
abordagem do autores da escola de Public Choice de Chicago, de outro,  os 
autores keynesianos. Enquanto os primeiros pregam a minimização do papel do 
Estado na economia, os keynesianos vem a intervenção como necessária para a 
estabilização da economia. Entre 1945 a 1990, prevaleceu no Brasil as idéias 
keynesianas para em seguida serem substituídas pelas idéias liberais que 
pregam a minimização do Estado na economia. 

O papel a ser desempenhado pelo Estado para os keynesianos decorre da 
execução de duas funções: criação  das condições para uma acumulação 
lucrativa dos capitais privados e manutenção das condições de harmonia social, 
sem o que as bases da existência da organização social seriam colocadas em 
perigo. 
 Dentro do contexto teórico keynesiano foram repassadas ao Estado a funções 
com vistas a melhorar o sistema de bem estar da população que acabou por 
onerar a previdência e a folha salarial dos servidores públicos e os cofres da 
União com aumento de repasses aos governos subnacionais sem a 
transferências de encargos. 

O diagnóstico da crise fiscal brasileira tem como pano de fundo as idéias 
liberais. A análise atual indica que o Estado brasileiro exerce funções que vão 
muito além dos limites propostos pelos liberais. Assim, um dos principais 
aspectos do problema fiscal brasileiro refere-se à redefinição do papel do 
Estado, cortando programas e atividades que não se enquadrem nesse papel. 

O prognóstico liberal é o de que a maior atuação governamental deve ser 
diminuída por intermédio das Reformas tributária, administrativa e previdenciária 
e da transferência do controle acionário majoritária das empresas públicas para o 
setor privado. 

A profunda mudança implementada pela Constituição de 1988 realizou, 
ainda, alterações no sistema tributário objetivando aumento de autonomia dos 
estados e descentralização da arrecadação tributária, o que ampliou 
enormemente as bases de tributação dos governos locais e as transferências 
obrigatórias aos Estados, Municípios e regiões. O maior repasse de recursos 
para os governos subnacionais ensejou um aumento da despesa pública.  Os 
orçamentos dos Estados e Municípios procuram  atingir os objetivos de 
satisfazer às necessidades sociais e, em nível menos importante, incitar a uma 
utilização mais eficiente dos recursos e corrigir as distorções na  distribuição dos 
rendimentos. Educação, saúde, habitação, segurança, estradas e programas de 
suplementação de renda para os mais pobres são as  preocupações que 
predominam durante o processo de elaboração e execução orçamentária dos 
Estados e Municípios. 
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Introdução 
 

O texto está dividido em 3 partes: um breve sumário sobre o papel 
do Estado na Teoria Econômica para em seguida apontar as causas da crise 
fiscal brasileira. Numa terceira parte,  apresentamos  as medidas de ajustes 
estruturais para o  equilíbrio entre os gastos e receitas estatais para alcançarmos 
o saneamento definitivo das contas públicas. A saber, as Reformas Tributária, 
Administrativa e Previdenciária e a Privatização que tem por objetivo a redução 
do papel do Estado na economia. 
  

1. A DEFINIÇÃO DO PAPEL DO ESTADO NA TEORIA 
ECONÔMICA 

1.1. Conceituação de Estado e bens públicos na abordagem da 
Public Choice 

No arcabouço teórico da Public Choice desenvolveram-se vários 
estudos apontando as causas para o crescimento da despesa pública, dentre os 
quais: as assimetrias institucionais, a ilusão financeira, a burocracia, os direitos 
de propriedade e as interações político-econômicas. A participação crescente do 
Estado surge como decorrência dos interesses de uma parcela da sociedade 
representada por grupos de pressão. A ação do poder público é explicada, entre 
outros fatores, pela existência de funcionários públicos que fazem reivindicações 
corporativistas e pela presença de políticos que, para se elegerem, 
comprometem-se a aumentar gastos estatais e arrecadam votos dos eleitores 
assim beneficiados. 

Nos modelos de interações político-econômicas, por exemplo, o 
governo intervém objetivando alcançar índices de popularidade que lhe permitem 
perpetuar-se no poder. Assume-se que os índices de popularidade crescem com 
a queda do nível de desemprego, a estabilidade dos preços e o crescimento da 
renda disponível. Os instrumentos de reação política seriam a política fiscal e a 
publicidade das obras do governo. 

Nos modelos de assimetrias institucionais, o crescimento dos gastos 
estatais seria induzido pelo  comportamento do eleitor mediano. Numa decisão 
majoritária, o valor do gasto não corresponderia ao valor modal, mas sim à 
mediana dos vários níveis de despesa desejados pelos eleitores, porque a 
agregação da demanda individual  dos eleitores por bens públicos faria com que 
prevalecesse o valor mediano. Assim, em democracias, a alocação dos gastos 
públicos seria explicada pela atuação de políticos e eleitores, grupos de pressão 
que representam o desejo do eleitor mediano. Os grupos acabariam por fazer 
prevalecer suas preferências pessoais para determinar a quantidade de bens 
públicos a ser fornecida pelo governo e o financiamento da despesa crescente 
pela imposição de impostos proporcionais e/ou progressivos. Como o eleitor 
mediano demanda uma grande quantidade de bens públicos e se beneficia 
pagando apenas uma parte do preço dos bens usufruídos, acaba se formando 
uma coalizão em favor da realização da despesa. 

Além da existência de assimetrias institucionais, contribuiria para o 
crescimento da despesa o fato dos contribuintes acreditarem ser os encargos 
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dos impostos mais amenos e as despesas não tão vantajosas do que são na 
realidade. As causas da ilusão fiscal seriam: 
a) o obscurecimento da ligação entre despesa pública e os recursos transferidos 
ao governo pelos contribuintes; 
b) o recolhimento de impostos e taxas associados a acontecimentos favoráveis; 
c) a ligação entre a criação de novos impostos e o financiamento de novas 
despesas de caráter redistributivo; 
d) a multiplicação e diversificação das fontes de imposição e das receitas fiscais; 
e) a criação de impostos cuja incidência é incerta. 

Enquanto, na concepção de Weber, a burocracia era uma modalidade 
de organização com adequação dos meios aos objetivos desejados, a fim de 
alcançar a máxima eficiência, para os autores da Public Choice a burocracia é 
responsável pelo crescimento da despesa devido a: 
a) ineficiência causada pela superprodução e pelo afrouxamento dos controles 
de produção; 
b) sucessivos incrementos nos orçamentos, resultantes de pressão de grupos 
que sempre pedem mais para não correrem o risco de vir a ter menos do que 
desejam; 
c)  corporativismo dos funcionários que favoreceria a eleição de candidatos 
comprometidos com a expansão dos gastos. 

Um tradicional argumento dos teóricos da Public Choice a favor da  
privatização aponta para a ineficiência do Estado em decorrência da estabilidade 
dos funcionários e da busca pelo burocrata da maximização do seu salário, do 
poder e do tamanho da repartição em detrimento do lucro. A estabilidade dos 
funcionários desencorajaria incrementos de produtividade. Os servidores, por 
terem seus empregos garantidos, não se esforçariam para melhorar o 
desempenho. Além disso, a aversão ao risco prevalecente na burocracia dá 
origem a muitas rotinas, com exigência de pareceres de muitos chefes de 
repartições, tornando morosas operações simples. 

Segundo os administradores das empresas públicas, o excesso de 
normas a eles impostas pelos diferentes órgãos torna suas administrações 
pesadas. As contratações, demissões e outras operações atendem a uma 
demorada rotina. No Brasil, o controle sobre empresas estatais compromete uma 
parcela do Sistema de Controle Interno em prejuízo da fiscalização de órgãos da 
administração pública direta e de Estados e Municípios.  

A ausência de competição, a impossibilidade de falência das 
empresas públicas, a multiplicidade dos objetivos das empresas públicas e 
excesso de controle sobre as supervisionadas por receio de fraudes também 
seriam causas de ineficiência. A Public Choice sugere que o desmembramento 
dos monopólios pode gerar uma estrutura industrial mais competitiva, com as 
empresas remanescentes disputando mercado. Ainda que possam ocorrer 
acordos tácitos entre as empresas, a ameaça de ingresso de novas firmas e a 
possibilidade da expansão dos concorrentes torna  possível a ocorrência, 
periódica, de disputas agressivas por mercados. 

A impossibilidade de falência das empresas públicas também 
desestimularia os administradores a buscar lucros porque, mesmo incorrendo em 
sucessivos déficits, as empresas contam com aporte de recursos pelo Tesouro 
Nacional. Desta forma, o Estado cria barreira à saída de empresas ineficientes 
às custas do Erário Público. Além disso, ao servirem como instrumento de 
política econômica e social, as empresas estatais sacrificam seus objetivos 
comerciais. No Brasil, nos últimos 20 anos, as empresas sofreram significativas 
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reduções em suas tarifas para combater a inflação. Muitas estatais captaram 
recursos a alto custo no exterior para que a nação se capitalizasse com divisas 
estrangeiras. As empresas públicas buscam atingir, assim, um duplo objetivo: 
lucro e políticas de estabilização. 

Ainda, de acordo com os teóricos dos direitos de propriedade, da 
Public Choice, a mudança do conceito do bem público cria condições para que 
se venha a reduzir o papel do Estado na economia. Na ausência de bens 
intrinsecamente públicos, o governo poderá deixar de incrementar as despesas 
estatais e transferir à iniciativa privada os gastos com infra-estrutura, saúde e 
educação - notadamente aqueles que tiveram maior participação no gasto estatal 
nos últimos 50 anos. A grande participação do Estado na economia teria sido a 
responsável pela queda da produtividade e pela redução da taxa de crescimento 
do PIB. Como o Estado é considerado pelos integrantes da Public Choice como 
ineficiente, o grau de eficiência da economia se reduz à medida que aumenta 
sua participação. 

De acordo com a teoria dos direitos de propriedade, não existe bem 
intrinsecamente público, mas apenas bem que o governo vem produzindo 
porque o custo social difere do custo privado. Sugere-se, então, que o governo 
reduza o custo de transação de tais bens ao ponto de igualar o custo social ao 
privado. A redução do custo de transação juntamente com a cobrança de tarifas 
fixas ensejaria que o contribuinte mudasse o perfil do consumo dos bens 
públicos. Os ricos, que atualmente consomem poucos bens públicos, passariam 
a ser os seus principais consumidores e os pobres, que com tributação 
progressiva consomem muitos bens, deixariam de fazê-lo quando fossem 
cobradas tarifas únicas. 

Este conceito de bem público cria argumentos convincentes para que 
o setor privado venha a produzir bens que outrora eram considerados de 
domínio público. O farol, considerado um bem essencialmente público, era 
originalmente um bem privado. A privatização do farol poderia ser realizada por 
intermédio da redução do custo de transação, o que ocorreria com a cobrança de 
taxas pelo seu uso. Assim como o farol, outros serviços que atualmente vem 
sendo fornecidos no âmbito do domínio público poderiam ser privatizados, 
impedindo que a despesa se tornasse crescente. 

Nas épocas de eleição, os índices de popularidade do governo 
determinam a intensidade do uso dos instrumentos de que ele dispõe, quais 
sejam, as despesas em bens e serviços, as transferências de renda e a 
tributação. O nível de popularidade decorrerá dos resultados obtidos pela política 
econômico-social do governo, quais sejam: os níveis de inflação, desemprego e 
crescimento da renda. 

É evidente que a análise do Estado como peso para a economia, 
conduzida pela escola da Public Choice, conduz a apreender as situações 
concretas como degradação de um tipo ideal, o de uma economia funcionando 
somente segundo as regras de um mercado de concorrência perfeita. 

Tanto as ações pró-eleitorais dos governos conservadores, como as 
do progressista se dão na direção de um aumento nos gastos públicos. Com 
efeito, os primeiros reduzem impostos sem reduzir despesas e os segundos 
aumentam o gasto público e às vezes, também os impostos. A conseqüência 
para o próximo governo é sempre uma elevação no gasto público, porque 
mesmo os conservadores são obrigados a aumentar novamente o nível da 
tributação diante do crescimento do déficit público. 

Para os autores da “Public Choice”  caso o governo não interviesse no 
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mercado, a economia tenderia a estabilidade com a atuação das livres forças do 
mercado. 

1.2. As funções do governo na abordagem keynesiana 

Diferentemente da abordagem da Public Choice, na concepção 
keynesiana caberia ao Estado, além da execução das tarefas tradicionais de 
justiça, segurança e defesa,  perseguir os objetivos de satisfazer as 
necessidades sociais, de induzir a uma eficiente utilização dos recursos e de 
corrigir a distribuição de renda e desempenhar uma função de estabilização da 
política macro-econômica. 

Na ótica dos keynesianos, as receitas e despesas do Estado podem 
ser utilizadas como instrumento, ao lado de outros, para influenciar o nível da 
produção  nacional e o do emprego, para controlar o nível dos preços (inflação), 
para buscar o equilíbrio do balanço de pagamentos e para redirecionar as 
decisões de consumo e investimento dos agentes  privados. 

A participação do governo na economia pode ser decomposta na sua 
atuação em três funções, segundo a classificação de Richard Musgrave: 
a) alocativa: promover ajustamento na alocação de recursos; 
b) distributiva: promover ajustamento na distribuição de renda; e 
c)  estabilizadora: manter a estabilidade econômica. 

1.2.1. Função alocativa 

A intervenção estatal na alocação de recursos justifica-se naqueles 
casos que não são de interesse do sistema privado. Como exemplo, podemos 
citar os investimentos na infra-estrutura econômica e a provisão de bens públicos 
e bens meritórios. 
a) Os investimentos na infra-estrutura econômica - transportes, energia, 
comunicações, armazenamento etc - são indutores de desenvolvimento. Os 
elevados investimentos necessários e o seu longo período de maturação  
desestimulam a ação dos empresários nesses setores. 
b) Os bens públicos, como segurança e justiça, não estão limitados a um 
consumidor qualquer, não há rivalidade no consumo destes bens e o consumidor 
não é excluído no caso de não pagamento. 

O bem privado é aquele que é oferecido através de mecanismos 
próprios do sistema de mercado. Há uma troca entre vendedor e comprador e 
uma transferência de propriedade do bem. O não-pagamento por parte do 
comprador impede a operação e, logicamente, o  benefício. Os exemplos de 
bens privados são numerosos: sapatos, bolsas, roupas e móveis que 
compramos no mercado. 

1.2.2. Função distributiva 

O gasto público é o principal instrumento para a viabilização das 
políticas públicas de distribuição de renda. Caso se buscasse justiça social, o 
mecanismo fiscal com tributação progressiva sobre as classes de renda mais 
elevada seria eficiente. Exemplo clássico seria a utilização do imposto de renda 
progressivo para cobrir subsídios aos programas de alimentação, transporte e 
moradia populares. 
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1.2.3. Função estabilizadora 

O governo pode intervir no campo econômico para o alcance de 
quatro objetivos macroeconômicos: manutenção do nível de emprego, 
estabilidade do nível de preços, equilíbrio no balanço de pagamentos e 
crescimento econômico. A política de estabilização utiliza instrumentos fiscais, 
monetários e cambiais. 

O uso consciente das receitas e despesas públicas como instrumento 
de política econômica de estabilização denomina-se política fiscal. As 
possibilidades de sua implementação são bastante afetadas tanto pela forma de 
organização do Estado, Federal ou Unitária, como pelas situações de crise 
econômica decorrentes da Crise Fiscal do Estado. O orçamento público é um 
importante instrumento da política de estabilização. As encomendas do governo 
às empresas ocasionam um incremento da produção e do emprego no setor 
privado para atender à demanda adicional. O emprego adicional de 
trabalhadores eleva a massa salarial e, consequentemente, o consumo, mas não 
em igual montante porque apenas parte do salário é destinada ao consumo. 
Quanto maior for a proporção do salário usada para consumo, maior será o 
acréscimo na produção e na renda decorrente de um incremento no 
investimento. Assim, as compras do governo podem propiciar o crescimento 
econômico e assim estimular a elevação do nível de emprego.  

Por outro lado, o governo pode aumentar a arrecadação para financiar 
seus gastos. A maior arrecadação de impostos diminui a renda disponível do 
setor privado. O efeito da política fiscal pode ainda ser maior no caso do governo 
não financiar seus gastos com impostos mas, sim, com aumento do déficit 
público. Neste caso, o aumento da renda nacional decorrente do acréscimo dos 
gastos do governo não seria atenuado pela transferência de rendimento do setor 
privado ao governo. 

No entanto, os economistas liberais, dentre os quais podemos citar os 
autores da Public Choice,  argumentam que a política fiscal seria inócua. O gasto 
do governo financiado com aumento de impostos geraria inflação. O aumento de 
preços faria com que as vendas se reduzissem de tal modo que o gasto do 
governo apenas subsidiaria o gasto do setor privado. Caso se financiasse o 
gasto governamental com a venda de títulos da dívida pública, ocorreria um 
aumento da taxa de juros que faria com que se reduzisse o volume de 
investimento privado em igual montante ao investimento adicional do governo, 
movimento denominado crowding out.  

Resta agora explicitar os papéis atribuídos à política monetária. Uma 
contração dos meios de pagamento implicaria na elevação da taxa de juros. 
Contrariamente, uma política monetária expansionista ocasionaria uma queda da 
taxa de juros. Um objetivo da política monetária é o combate à inflação, quando 
esta é diagnosticada como inflação de demanda. Neste caso, utiliza-se uma 
política monetária restritiva para elevar a taxa de juros e, consequentemente, 
desestimular os gastos com consumo e investimento. Inversamente, a política 
monetária pode ter como objetivo conservar os juros baixos para: 
a) reduzir as despesas do governo com a dívida interna e 
b) estimular o investimento. 

Finalmente, a política cambial pode contribuir para a estabilização da 
economia, estimulando as exportações e desestimulando as importações, por 
intermédio de desvalorizações cambiais que tornam as exportações baratas e as 
importações caras. Ou ainda, desestimular as exportações e estimular as 
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importações, através de valorizações cambiais que tornam as exportações mais 
caras e as importações mais baratas. 

2. A Crise Fiscal no Brasil 

Nos últimos dez anos, a crise fiscal tem sido fundamentalmente 
motivada por quatro fatores: o papel atribuído ao Estado, a rigidez excessiva da 
despesa, decorrente do grande número de transferências obrigatórias e 
vinculações de receitas criadas na Constituição de 1988 e em outras leis, o 
irrealismo do Orçamento e o federalismo fiscal. 

2.1 A crise fiscal no Brasil decorrente do papel atribuído ao 
Estado 

O papel do Estado no Brasil, em seus três níveis de governo federal, 
estadual e municipal idealmente deveria restringir-se a apenas a segurança e 
saúde. No entanto, a análise da realidade atual indica que o Estado brasileiro 
exerce funções que vão muito além dos limites propostos pelos autores de 
“Public Choice”. Assim, um dos principais aspectos do problema fiscal brasileiro 
refere-se à redefinição do papel do Estado, cortando programas e atividades que 
não se enquadrem nesse papel e ordenando os restantes segundo as 
respectivas taxas sociais de retorno. Tal orientação está de acordo com a crença 
de Sargent (1982) e Murphy (1994) para quem a redução do hiato fiscal é a meta 
principal de qualquer programa de estabilização econômica. 

2.2 Rigidez excessiva da despesa da União 

Pode-se subdividir os gastos do Tesouro em quatro grandes itens: 
pessoal e encargos sociais, liberações vinculadas, encargos financeiros e outros 
custeios e investimento. Os três primeiros grupos de despesas  constituem em 
dispêndios rígidos que consomem cerca de 80% das disponibilidades de caixa. 
Parte da rigidez da despesa se deve à Constituição de 1988 que aumentou 
enormemente o grau de vinculação da receita. A parcela da arrecadação de 
impostos que deve obrigatoriamente ser gasta com educação foi elevada de 13% 
para 18%. As principais contribuições sociais - Cofins e contribuição social sobre 
o lucro líquido - ao custeio de itens de despesas definidas legalmente como 
seguridade social foi vinculada em 100%. A totalidade da receita do PIS/Pasep 
foi também vinculada, sendo 60% destinada ao FAT para seguro-desemprego e 
40% alocado no financiamento de programas de desenvolvimento econômico 
através do BNDES. 

2.3 Irrealismo Orçamentário 

O irrealismo do sistema do orçamento deve-se: à superestimação das 
receitas para com isso poder elevar as despesas; à subestimação das despesas, 
especialmente aquelas que não podem ser evitadas, como as despesas de 
pessoal; à não programação de receitas fiscais para o custeio dos encargos da 
dívida; à inclusão  das operações de rolagem e resgate da dívida mobiliária, que 
inflam ilusoriamente o Orçamento e, por fim, aos constantes atrasos na sua 
aprovação. 
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2.4 Federalismo Fiscal 

A profunda mudança implementada pela Constituição de 1988 
realizou alterações no sistema tributário objetivando aumento de autonomia dos 
estados e descentralização da arrecadação tributária, o que ampliou 
enormemente as bases de tributação dos governos locais e as transferências 
obrigatórias aos Estados, Municípios e regiões. 

Piancastelli e Perobelliri (1996) tecem o seguinte comentário a 
respeito do aumento da participação dos estados na arrecadação tributária da 
União: 

“(...) estados e municípios tiveram substancial aumento na 
participação da arrecadação tributária da União, por meio do aumento 
dos coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos Estados 
(FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)”. (p. 8) 
Entretanto, o aumento da participação dessas esferas de governo não 

foi acompanhado pela correspondente transferência de responsabilidades da 
União. Em outras palavras, a União manteve encargos e transferiu grande parte 
das receitas. Assim, criou-se mais um problema de arrecadação e distribuição 
de recursos. Murphy (1996) descreve o mesmo fenômeno para a Argentina, 
onde o esforço fiscal da União com o Tesouro recebendo 42% do aumento da 
arrecadação, o qual teria sido neutralizado pelo aumento dos gastos dos 
governos subnacionais.  

O aumento da receita  de transferências às unidades da federação 
permitiu que se disseminasse com maior intensidade a guerra fiscal entre os 
governos subnacionais, ocasionando conseqüentemente a queda da 
arrecadação total da federação.  

A este respeito Piancastelli e Perobelliri (1996) observam: 
“Todos os estados brasileiros tem concentrado mais esforços em 
políticas voltadas à atração de investimentos e à geração de 
empregos, baseadas em concessões fiscais derivadas do ICMS, do 
que em propriamente implementar políticas fiscais estáveis e 
duradouras. Vários estados passaram a conceder também incentivos 
creditícios vinculados ao pagamento do ICMS.”(pp 23) 
Um outro problema que pode ser apontado é o de que o maior 

repasse de recursos para os governos subnacionais ensejou um aumento da 
despesa pública.  Os orçamentos dos Estados e Municípios procuram  atingir os 
objetivos de satisfazer às necessidades sociais e, em nível menos importante, 
incitar a uma utilização mais eficiente dos recursos e corrigir as distorções na  
distribuição dos rendimentos. Educação, saúde, habitação, segurança, estradas 
e programas de suplementação de renda para os mais pobres são as  
preocupações que predominam durante o processo de elaboração e execução 
orçamentária dos Estados e Municípios. Após manter, em 1991 e 1992, uma 
execução fiscal próxima à obtida pelo Governo Central, conseguindo, em alguns 
momentos, resultados até mesmo superiores, as finanças estaduais 
apresentaram, a partir do Plano Real, comportamento diverso, que não pode ser 
explicado apenas pela majoração das despesas com juros reais. Ao contrário do 
que ocorreu com as contas da União e das estatais, onde se observa o 
crescimento dos superávits primário e operacional em 1993/94 em relação aos 
dois anos imediatamente anteriores, as contas dos Estados e Municípios se 
desajustaram, tanto pelo crescimento das despesas primárias, como pelo 
aumento dos encargos da dívida mobiliária e contratual. O resultado fiscal dos 
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Estados e Municípios passou de um superávit operacional médio de 0,02% do 
PIB em 1991/1992, para um déficit médio de 0,44% do PIB em 1993/1994. 
Assim, explica-se que nos últimos anos conseguiu-se  o maior esforço de ajuste 
da União e das empresas estatais frente aos Estados e Municípios, conforme se 
pode observar nos quadros abaixo.  
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Em contraste, na esfera federal nos anos de 1986 a 1994, os 

resultados fiscais do Setor Público não financeiro apresentaram uma melhora 
inequívoca, passando de um déficit operacional médio de 5,3% do PIB no 
período 1986-89, para um patamar em torno de 0,04% do PIB, nos anos de 
1990-94. Grande parte dessa mudança teve origem na evolução positiva dos 
resultados primários, em particular em virtude da elevação da carga tributária 
em todas as esferas de governo após a Constituição de 1988. 

3. Reformas Constitucionais e privatização: o caminho para o 
ajuste fiscal 

A partir do início do terceiro trimestre de 1995, registraram-se sinais 
de deterioração do desempenho fiscal do setor público. Tal situação requer a 
redefinição do papel do Estado e outras mudanças estruturais visando, de um 
lado, reduzir ainda mais os encargos públicos e, de outro, aumentar as receitas. 
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Tais mudanças podem ocorrer com as reformas constitucionais e o processo de 
privatização.  

3.1. Reforma Tributária 

A proposta de Emenda Constitucional, relativa à reforma tributária visa 
adequar a tributação no Brasil a um modelo mais simples e moderno, corrigindo 
as imperfeições que afetam o sistema econômico e político nacional. Conforme 
afirma Rezende (1996), serão preservados, na essência, alguns dos princípios 
básicos da Constituição de 1988 com respeito à autonomia tributária dos três 
entes que compõem a Federação brasileira e às partilhas e transferências 
tributárias entre as entidades da federação, que atendem ao propósito de reduzir 
as desigualdades regionais. Do mesmo modo, são mantidas as limitações ao 
poder de tributar e a descentralização tributária. A proposta não afeta, ainda, os 
direitos e garantias constitucionais dos contribuintes.  

As modificações nas competências tributárias não pretendem diminuir 
a disponibilidade de receita tributária estadual e municipal e nem alterar 
proporções e base dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios. 
Procura-se alcançar um equilíbrio entre o aumento das transferências federais 
ocorrido com a constituição de 1988 e a ampliação das competências estaduais 
e municipais. Esse equilíbrio tem encontrado obstáculo na polarização dos 
estados e municípios em dois grupos: as cidades e estados mais ricos que 
desejam maior autonomia e os mais pobres que, por serem mais dependentes 
das transferências estaduais, resistem ao aumento das atribuições dos governos 
estaduais. Ressalte-se, a título de exemplo,  que os recursos recebidos do 
Fundo de Participação dos Estados - FPE representaram cerca de 60% da 
receita do Estado do Maranhão em 1995, enquanto que as receitas próprias 
líquidas responderam por menos de 33% dos recursos disponíveis do Governo. 
Assim, o financiamento do Estado é altamente dependente do Fundo de 
Participação dos Estados. 

Em 1994, nas regiões Norte e Nordeste, a relação FPE/ICMS atingiu 
77% e 48%, respectivamente enquanto que no Sudeste esta relação foi de cerca 
de 0,02% apenas. 

No que se refere à dependência dos municípios das transferências 
constitucionais, Rezende afirma em (1996): 

“(...) os pequenos municípios hoje dependem quase que 
exclusivamente das transferências do FPM e do ICM(...)”p. 14 
Um outra deficiência do sistema tributário que requer reparo diz 

respeito ao regime aplicado à tributação estadual que segundo Rezende (1996): 
“torna os orçamentos dos estados mais dependentes do que se 
produz e não do que se consome em seus territórios”.  p. 9 
Sendo a produção mais concentrada regionalmente do que o 

consumo, o aumento das competências acompanhado do crescimento de 
transferências cria a necessidade de elevar as transferências para os estados 
prejudicados  e justifica a implantação gradativa do princípio do destino. 

Tal conjuntura faz da alteração tributária estadual o principal fato da 
Reforma Constitucional com a extinção do IPI e sua substituição por uma 
alíquota federal incidente sobre a mesma base do ICMS estadual. Teremos, 
assim, um único imposto, partilhado pela União e pelos Estados e Distrito 
Federal com as seguintes características: 
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Itens Funcionamento 
Base Idêntica à do ICMS 
Alíquotas para cada bem Duas, uma federal e outra estadual 
Incidência Operações internas, interestaduais e 

importações 
Características das alíquotas por 
produto 

Uniforme em todo território nacional 

Fixação das alíquotas Resolução do Senado Federal, de iniciativa do  
Presidente da República ou de 1/3 dos 
Senadores. Vedada M.P. 

Administração, arrecadação e 
fiscalização 

Cada unidade da Federação administraria a 
parte que lhe coubesse do imposto 

Comércio exterior  Tributação de importações e isenção das 
exportações 

 
 Uma alíquota uniforme em todo território nacional inibiria a guerra 

fiscal entre Estados, ao vedar a concessão de benefícios a categorias 
específicas de contribuintes. Cabe observar que a isenção das exportações é 
para impedir que os produtos exportados pelo país não seja tributado duas 
vezes, no Brasil e no país em que o produto entra como importação. Na 
Argentina também verificou-se um processo de  desoneração das exportações - 
vide tabela a seguir.  

 
Argentina: evolução de tarifas do comércio exterior, Saldo em
Conta Corrente e desemprego

anos Imp. de Exp Imp. de Imp. Saldo  CC Desemprego
% do PIB

1988 0,24 1,04 -1,2 6,1
1989 1,64 0,55 -1,7 7,1
1990 1,35 0,31 3,2 6,3
1991 0,20 0,41 -0,3 6,0
1992 0,00 0,94 -2,9 7,0
1993 nd* nd* -2,9 9,3
1994 nd* nd* -3,3 12,2
1995 nd* nd* -1,4 16,6
1996 nd* nd* -2,1 17,1
1997 nd* nd* -2,7 17,2

Fontes: World Bank 1993, FMI, 1997,1996,1995.
Obs.
*embora o dado não seja disponível é conhecida a orientação do governo
no prosseguimento da liberalização do comércio exterior.  

 
A reforma proposta não visa aumentar a carga tributária sobre os 

contribuintes individuais, mas sim redistribuí-la melhor por setor e por categoria 
de contribuinte. A carga tributária bruta global na economia brasileira atingiu, 
com o sucesso do Plano Real, níveis expressivos - cerca de 28% do PIB em 
1994 -, índice que continuou crescendo em 1995. Apesar do desempenho 
dinâmico da arrecadação, o sistema tributário contém imperfeições, como a 
taxação das exportações, investimentos e alimentos da cesta básica. A intenção 
do governo federal é continuar arrecadando, no agregado nacional, o mesmo 
volume de receita tributária, porém, distribuindo melhor o ônus tributário e, acima 
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de tudo, diminuindo drasticamente a evasão fiscal. 
Além disso, a Emenda transfere o ITR da competência da União para 

a dos Estados. Admite-se que os Estados, usando informações sobre as suas 
respectivas economias e, especialmente, os dados fiscais do ICMS (sobre a 
produção agropecuária), possam administrá-lo melhor, arrecadando muito mais e 
dando pleno cumprimento ao preceito básico do ITR - taxar mais do que 
proporcionalmente as terras improdutivas.  

É aberto caminho para que o sistema produtivo brasileiro ganhe maior 
competitividade e gere mais empregos mediante a redução da incidência dos 
impostos indiretos sobre as exportações e sobre os bens de capital e o 
fortalecimento de impostos sobre bens de consumo. 

No que se refere à competência tributária municipal, são propostas 
duas alterações. A primeira aperfeiçoa a redação do dispositivo sobre o IPTU, a 
fim de evitar dúvidas e demandas judiciais em torno de sua aplicação 
progressiva. A segunda atribui à lei complementar a fixação, além das alíquotas 
máximas e mínimas, do  ISS, a fim de  evitar conflitos entre jurisdições e 
fortalecer a receita nacional daquele imposto. 

Na repartição de receitas tributárias, foram preservados os 
percentuais e normas básicas que regem os Fundos de Participação dos 
Estados, Distrito Federal e  Municípios. A substituição de uma das fontes 
vinculadas àqueles fundos - do IPI pela parcela federal do ICMS - não afeta o 
montante de recursos daqueles fundos porque a nova receita deverá ser 
semelhante à atual. Também foi mantida a destinação de recursos para 
aplicação em programas de financiamento de projetos de infra-estrutura, 
indispensável complemento do investimento na produção, além de reduzir as 
desvantagens competitivas das regiões menos favorecidas.  

A proposta constrói uma solução adaptada à realidade, ajustada às 
peculiaridades do nosso federalismo fiscal e que, ao mesmo tempo, combate a 
sonegação, melhora a justiça fiscal e cuida de promover as alterações 
indispensáveis a uma progressiva adaptação de nosso sistema tributário às 
exigências ditadas pela globalização dos mercados e pela inserção competitiva 
do Brasil no cenário internacional. 

3.2. Reforma da Previdência Social 

O desequilíbrio no sistema previdenciário brasileiro decorre 
principalmente do aumento dos benefícios e da concessão de vantagens após a 
Constituição de 1988. Murphy (1994) lembra que o desajuste na previdência é 
comum na América Latina e Europa e, segundo ele, trata-se de um problema 
que tem um potencial mais desajustador do que o de outros itens do 
endividamento público. Contudo as altas taxas de inflação contribuíam para 
amenizar o desequilíbrio da previdência por intermédio das seguintes vias: 
 
a.  pela existência de um hiato temporal entre o pagamento das contribuições e 

o recebimentos dos benefícios por parte dos beneficiados. 
b.  rendimentos proporcionado pela aplicação financeiras dos recursos 

arrecadados pelo sistema previdenciário. 
 

No equacionamento da fragilidade do setor público, a reforma da 
previdência social tem um importante papel a desempenhar. Atualmente, a 
previdência é caracterizada pela existência de diferentes regimes, impregnados 
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por um caráter assistencialista que, resultando na diluição gradativa do vínculo 
contributivo, inviabiliza também a sua existência. Enquanto as despesas com 
benefícios  crescem a uma taxa de 7% a.a., a população economicamente ativa 
apresenta um crescimento de 2,7% a.a.. Entre 1940 e 1990, a População 
Economicamente Ativa Urbana passou de cerca de 5 milhões para 45 milhões. 
Entretanto, o número de contribuintes alcançou, nos anos 90, 30 milhões de 
pessoas. 

A elevada expectativa de vida dos brasileiros de maior poder 
aquisitivo, cerca de 76 anos, e a possibilidade que estes têm de obter uma 
aposentadoria precoce, na faixa dos 53 anos, faz com que haja um desequilíbrio 
entre contribuições e benefícios. A magnitude do desequilíbrio é ainda maior pelo 
fato destes perceberem elevados valores como benefícios e não raro acúmulo 
com outros rendimentos pagos pelo setor público. 

De fato, essa configuração é responsável pela substancial queda na 
relação beneficiários/contribuintes que na década de 50, era de 1 para 8 e hoje é 
de cerca de 2 para 1. Caso não haja uma reversão da tendência nos próximos 
25 anos, a relação será de 1 para 1. 

A insolvência do sistema se deve também a problemas: 
a) Conjunturais (receita previdenciária fortemente relacionada à evolução do 
PIB). A Previdência tende a apresentar melhores resultados quando o 
crescimento econômico atinge taxas mais elevadas. 
b) Estruturais (grande informalização do mercado de trabalho). 
c) Gerenciais ( 10% dos benefícios pagos são gastos na própria administração 
da Previdência). 

A reforma previdenciária interage com a política macro-econômica em 
dois aspectos. Por um lado, mediante o estabelecimento de formas de 
financiamento compatíveis com as exigências da restruturação produtiva em 
ambiente de globalização econômica e favoráveis à competitividade interna e 
externa. Por outro, através da estruturação de um sistema previdenciário misto 
que conjugue harmonicamente um setor público obrigatório com benefícios 
limitados até um determinado teto e relacionados às contribuições feitas durante 
a vida laboral e com um sistema complementar, em regime de capitalização de 
contribuições adicionais, preferencialmente privado e voluntário, fundado na 
iniciativa e na capacidade de poupança individual. 

O objetivo é buscar uma combinação ótima entre os sistemas básico e 
complementar, que procure garantir a capacidade aquisitiva de vastos 
segmentos da população e estimule crescimento da poupança privada, 
viabilizando novas fontes de financiamento a longo prazo do crescimento 
econômico. 

A proposta de Emenda à Constituição Federal de 1988  propõe a 
definição de três regimes de Previdência Social: um regime próprio para o 
servidor público civil, outro para o servidor militar e um regime específico para os 
trabalhadores em geral. 

No caso do regime dos servidores públicos, mantém-se no Projeto a 
garantia da integralidade dos proventos e da paridade dos reajustes dos ativos e 
dos inativos, condicionada, porém, ao cumprimento de requisitos adicionais 
quanto a idade, tempo de contribuição e tempo mínimo de permanência no 
cargo. Cabe observar que é facultado aos entes da federação instituir 
contribuição para o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. 

São sugeridas algumas alterações nas regras de concessão de 
aposentadoria, especialmente para os funcionários públicos, as quais, buscam 
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impor condições adicionais à concessão de aposentadoria a fim de conter o 
crescimento do número de inativos. As mudanças nas regras incluem: 
• o limite de idade de 55 anos para  homens e de 50 anos para mulheres para 

efeito de aposentadoria por tempo de contribuição. 
• ou o cumprimento de tempo mínimo de 10 anos consecutivos no cargo 

ocupado para que os proventos de aposentadoria tenham referência à 
respectiva remuneração, ou a concessão de aposentadoria com base na 
média das 120 remunerações mensais percebidas no serviço público.  

• a exigência para obtenção de aposentadoria “tempo de contribuição” e não 
mais “tempo de serviço” e também é fixado limite máximo de valor dos 
benefícios. 

• O projeto prevê ainda alterações em dispositivos da Constituição que estão 
vinculados à questão do financiamento da seguridade social, determinando: 

• 1ª quebra de sigilo de informações para fins de investigação fiscal e 
previdenciária; 

• 2ª vedação quanto à utilização de recursos provenientes das contribuições 
das empresas e dos segurados com base na folha de salários para financiar 
gastos que não estejam relacionados com o pagamento de benefícios da 
previdência social. 

 
Os efeitos dessas alterações serão inevitavelmente sentidos na 

redução dos níveis de evasão e de sonegação fiscal. 
Cabe observar que essas modificações na Constituição Federal são 

estritamente necessárias para garantir o alívio nas pressões que os gastos com 
inativos das várias esferas exercem sobre as finanças públicas.  

A recente orientação governamental no sentido de atuar minimamente 
no financiamento do sistema previdenciário está em consonância com os 
avanços acadêmicos em Finanças Públicas, onde os autores vem 
crescentemente sugerindo ao governo que deixe de incrementar as despesas 
estatais e transferir à iniciativa privada os gastos com Previdência, 
infra-estrutura, manutenção de estradas e educação. Assim, os bens que tiveram 
maior participação no gasto estatal nos últimos 50 anos poderiam ser produzidos 
pela iniciativa privada. A percepção que a reforma da previdência no Brasil 
objetiva a redefinição do estado na economia não passou despercebido a 
Almeida (1997). 

A proposta do governo na área da Seguridade encontra enormes 
dificuldades políticas. O alto poder de mobilização de grupos altamente 
privilegiados, aliados ao quadro precário de informação da população, faz com 
que todos se sintam prejudicados pela reforma, mesmo os que dela mais se 
beneficiam. 

Contudo, a utilização de recursos públicos para financiar a 
previdência, em substituição a investimentos produtivos, implica no abandono da 
utilização da política fiscal expansionista para incrementar o produto 

3.3. Reforma Administrativa 

No âmbito da reforma administrativa, o governo enviou ao Congresso 
duas emendas, que visam fundamentalmente a modernização do Estado, o que 
incorpora uma perspectiva em relação à gestão e ao controle do aparelho 
estatal, como também uma maior isonomia na remuneração dos funcionários dos 
três Poderes. 
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Contemplando as relações jurídicas dos servidores e as prerrogativas 
dos três Poderes para a organização e fixação de vencimentos, os dispositivos 
compreendidos no projeto são também de importância estratégica para a 
adequação das despesas com pessoal, salientando-se que seus efeitos não se 
limitam apenas à União mas, fundamentalmente, aos Estados e Municípios. 

Como pontos essenciais da proposta, podem ser destacados: 
a) fim do regime jurídico único, permitindo a volta de contratação de 
empregados celetistas; 
b) flexibilização da estabilidade dos servidores; 
c) eliminação da isonomia como direito subjetivo; 
d) delimitação da autonomia para fixação de vencimentos em projeto de Lei. 

A proposta governamental de flexibilização da estabilidade visa 
adequar os orçamentos dos Estados e Municípios à política de investimentos em 
saúde, educação e infra-estrutura. Atualmente, é freqüente que todo o 
orçamento dos Estados e Municípios esteja comprometido significativamente 
com o pagamento de pessoal. Os maiores beneficiados pela Reforma 
Administrativa serão os Estados e não a União, pois, em média, eles 
comprometem 80% dos seus orçamentos com pagamento de pessoal. 
Atualmente, a administração estadual vem sendo realizada com pagamento de 
pessoal e dizendo não a qualquer investimento, seja em saúde ou educação. 
Assim, muitas vezes, os encargos estaduais e municipais com infra-estrutura 
acabam sendo assumidos pela União. 

A União, por sua vez, pode deixar de incrementar as despesas 
estatais e transferir para os Estados e Municípios parte dos gastos com 
infra-estrutura, manutenção de estradas e educação que ora vem realizando. Em 
outros termos, a flexibilização da estabilidade permitirá que se reduza os 
encargos da União. 

Em dezembro, a Secretaria Executiva do Ministério da Administração 
Federal e Reforma do Estado teve um gasto de R$ 12,5 milhões. Desse total, R$ 
2,9 milhões corresponderam à folha de salários, R$ 3,3 milhões, a serviços de 
processamento de dados e R$ 3,3 milhões, a serviços bancários. 

Qualquer empresário sabe que é impossível administrar uma empresa 
sem uma contabilidade gerencial competente, que permita levantar o nível de 
custos e receita de cada unidade. A maior empresa do Brasil, e uma das maiores 
do mundo -o Estado brasileiro-, não dispunha desses indicadores. Só a partir de 
outubro essas informações passaram a ser levantadas pela União. 

Os dois principais sistemas de informação da União são o Siaf 
(Sistema Integrado de Administração Financeira) e o Siap (Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Humanos). Ambos representaram avanços 
fundamentais para o controle do Estado. Mas apresentavam dados gerais de 
cada ministério, sem distinção entre os diversos órgãos, entre tipos de despesas 
e sem nem sequer identificar funcionários emprestados ou despesas cruzadas. 

Ao longo de 1997, equipe composta por duas secretarias do Mare -a 
da Reforma do Estado e a de Recursos Humanos- e duas da Fazenda -a do 
Tesouro e a Federal de Controle- passou a trabalhar na integração dos dois 
sistemas e na definição de um modelo de informações contábeis. 

Na primeira rodada, decidiu-se criar unidades contábeis em nível de 
secretarias de cada ministério, num total de 350 unidades. Em cada ministério a 
entrada de dados foi acrescida de informações que permitem apropriar 
corretamente as despesas em cada unidade, de acordo com 20 elementos de 
gastos -pessoal, alimentação, benefícios previdenciários, consultorias e 
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assessorias, material de consumo, viagens etc. Em outubro foi feito o primeiro 
relatório geral. 

Gradativamente vão ser abertas novas unidades nos escalões de 
baixo. 

Próximas etapas  
A próxima etapa será aprimorar os relatórios gerenciais, permitindo 

sua disponibilização na Internet, e incluir outros sistemas de informação do 
governo -como o Sidor, de informações orçamentárias, e o Siorg, de dados 
organizacionais. 

O objetivo final será permitir avaliar quanto custa cada unidade, qual a 
estrutura de pessoal, o que produz, quais os contratos e o orçamento. 

Ter-se-á, então, o primeiro elemento consistente para uma reforma 
profunda do Estado, podendo avaliar a relação custo/benefício de cada serviço 
prestado pela União. 

3.4. Desestatização - alienação do bem público 

O objetivo do PND é redefinir o papel do Estado na economia, 
reduzindo seu tamanho, tornando-o mais dinâmico, e restringindo a intervenção 
do setor empresarial estatal na atividade econômica. Neste sentido, as reformas 
previstas no PND incluem, além do próprio Programa: 
- a abertura da economia ao comércio e  aos investimentos estrangeiros; 
- uma nova política industrial, visando a promoção do progresso tecnológico e o 
aumento da competitividade. 

A grande participação do Estado na economia tem sido apontada 
como responsável pela queda da produtividade e da taxa de crescimento da 
economia em vários países após a segunda grande guerra mundial. No Brasil, 
duas razões básicas colaboraram para o aumento da participação do Estado na 
economia: 
- Empresas privadas passaram ao controle do governo, em razão de insolvência 
decorrente de empréstimos; 
- Setores considerados estratégicos para o processo de industrialização não 
encontraram respaldo financeiro na iniciativa privada, sendo seu 
desenvolvimento suprido pelo governo, provocando desembolso de 
investimentos e participação acionária maciça do setor público. 

Assim, o Estado inchado tornou-se incapaz de fomentar o crescimento 
econômico e a sociedade brasileira passou a requerer a ordenação da sua 
posição estratégica na economia. A orientação governamental de reduzir a 
participação do Estado na economia parece estar em consonância com as 
conclusões da Public Choice, pois a privatização de empresas estatais 
objetivaria impedir o crescimento da despesa.  

Entretanto, Werneck (1989, p.27) alerta que: 
“Tal como tem ocorrido em outros países, a privatização tem sido 
erroneamente vista no Brasil como uma maneira de reduzir o déficit do 
governo - e, consequentemente, de alterar sua postura fiscal - no 
montante equivalente ao resultado da venda de ativos. Já que a venda 
de ativos não acarreta mudanças no patrimônio líquido do governo, 
não há qualquer impacto fiscal, ainda que certamente o governo se 
veja com maior liquidez.” 
Esta posição aparentemente consensual entre os economistas, no 

Brasil e no exterior, parece ter sido colocada em cheque por um raciocínio 
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aparentemente simples de Campos (1995), que pode ser assim resumido: 
“Como o capital da União investido nas empresas estatais rende 
1,08% a.a., a privatização pode ter um significativo impacto fiscal se 
este patrimônio for vendido e usado para abater dívida pública, sobre 
a qual o governo paga juros anuais na faixa de  20% a 25%. A cada 
R$ 10 bilhões de patrimônio alienado seria possível obter uma 
economia líquida de R$ 1,9 bilhão a R$ 2,4 bilhões por ano.” 
O impacto fiscal sugerido por Campos é bastante significativo. Em 

1994, o patrimônio líquido da União nas empresas federais somava cerca de 
US$ 88 bilhões. Se todo esse patrimônio fosse vendido pelo seu valor contábil e 
usado para abater a dívida pública, seria possível ter uma economia líquida 
anual de 3,3% do PIB em despesas correntes. 

Considerando que a União teve um retorno sob a forma de dividendos 
de apenas 0,4% do seu patrimônio aplicado nas empresas estatais no período 
1988/94 e que o governo teve que captar recursos no mercado para rolar sua 
dívida a taxas reais de 20% a 25% ao ano, a simples troca da totalidade das 
ações que a União detém nessas empresas por papéis da dívida pública pode 
produzir uma redução acumulada das suas necessidades de financiamento cujo 
valor presente estimado chega a U$ 36,9 bilhões. 

Como conciliar os resultados fiscais  com a conclusão de Campos de 
que  a privatização não tinha um impacto fiscal significativo ? Há duas soluções 
complementares para este aparente paradoxo. A primeira diz respeito ao 
tamanho das empresas vendidas. A segunda razão diz respeito à parcela dos 
lucros distribuída sob a forma de dividendos. A maior parte dos trabalhos 
considera implicitamente a distribuição integral de lucros, o que não corresponde 
à realidade brasileira. 

4. Conclusão 

A orientação governamental de diminuir a participação do Estado na 
economia está em consonância com os recentes avanços de Finanças Públicas 
apresentados pela escola da Public Choice. A grande participação do Estado na 
economia tem sido apontada como a responsável pela queda da produtividade e 
pela redução da taxa de crescimento da economia em vários países após a 
segunda grande guerra mundial. O uso da política fiscal restritiva basicamente 
sobre o item Outras Despesas Correntes e de Capital implica na própria redução 
dos investimentos públicos, dificultando a  melhoria da saúde financeira da 
economia. Os gastos estatais com infra-estrutura e produção de teconologia 
poderiam atuar no sentido de incrementar o produto e consequentemente a 
receita. 

Assim, definido o papel do Estado, transferindo a produção de 
empresas públicas para o setor privado, requereria-se outras mudanças 
estruturais visando a, de um lado reduzir ainda mais os encargos estatais, de 
outro aumentar a receita. Tais mudanças podem ocorrer com as reformas 
constitucionais e o processo de privatização. 
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