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Orçamentos (dimensões, níveis ou objetivos)

1) Garantir disciplina fiscal: assegurar que a

quantidade de recursos que o governo gasta

está proximamente alinhada às suas receitas

no médio e longo prazos.

2) Permitir a alocação de recursos de acordo

com prioridades estratégicas.

3) Induzir o uso eficiente e efetivo de recursos

na implementação das prioridades

estratégicas.



Qualidade do gasto público

Diz respeito à alocação dos

recursos e ao uso eficiente e

efetivo desses recursos em

relação a prioridades estratégicas

(European Commission).



Dois aspectos

 Macroeconômico: alocação de recursos; nível

e composição dos gastos.

 Microeconômico: uso mais efetivo e eficiente

desses recursos para objetivos estratégicos.

Promover eficiência técnica na provisão de

serviços através de procedimentos que

fornecem incentivos para maior

produtividade.

Avaliar custo/benefício; custo/efetividade.



Tamanho: evidência 1

 Relação negativa entre tamanho do governo

(geralmente medido pelos gastos totais do

governo como porcentagem do PIB).

 Resultado explicado pela impacto da taxação

necessária para financiar os gastos sobre as

decisões de firmas e famílias, pelo possível

efeito substituição direto do consumo e

investimento privado ou pelo risco associado a

políticas fiscais insustentáveis.



Tamanho: evidência 2

 Relação não linear entre gasto público e crescimento

econômico.

 Até certo limiar uma expansão do setor público age

positivamente sobre o crescimento dado que garante o

ambiente institucional correto: os direitos de

propriedade, o cumprimento da lei e os serviços públicos

essenciais.

 Evidência de que esses limiares foram excedidos em

várias economias desenvolvidas e no Brasil.



Evidência do efeito tamanho

 Dá suporte a consolidações fiscais. A redução do

gasto total, permitiria reduções dos impostos e dos

déficits.

 Uma estrutura institucional bem definida é

importante para o crescimento de longo prazo e a

qualidade das finanças públicas desempenha um papel

importante dentro desta estrutura.

 Qualidade das finanças públicas contribui ainda para a

estabilidade macroeconômica, criando expectativas

que promovem o crescimento econômico.



Composição

 Composição: questão aberta a discussão política.

 Diante da necessidade de ajustamento fiscal, ou dada a

necessidade de ampliar o ajustamento fiscal, o problema

difícil é onde cortar ou como conseguir uma restrição

fiscal adicional.

Que componente do gasto público deveria ser cortado?

Saúde? Educação? Infra-estrutura?

Resposta depende, entre outras coisas, da contribuição

desses componentes para o crescimento econômico.



Composição: mensagem básica

 Gasto “produtivo” ou growth-friendly:

aquele que tem efeito positivo sobre a

produtividade marginal do capital e do

trabalho.

 Gasto “improdutivo”: aquele que não tem

efeito ou tem efeito negativo sobre a

produtividade marginal do capital e do

trabalho.



Principal dificuldade

 Que gastos devem ser considerados

“produtivos” (promotores de

crescimento) e quais devem ser

classificados como “improdutivos”.

 Do ponto de vista de política seria

altamente relevante saber que categorias

de gastos seriam “produtivas” e

“improdutivas”.



Problemas

 Disponibilidade de dados: para algumas

categorias de dados essa é uma questão

importante.

 Classificações internacionais de gasto

“produtivo” indicam que as diferenças são

enormes.

 Para países da Zona do Euro, por exemplo, as

estimativas do gasto “produtivo” poderiam

variar de 5% a 44% do gasto total.



 Acabam sendo usados dados ou com base na classificação

econômica ou com base na classificação funcional, ao

mesmo tempo em que assume-se que todo gasto em uma

categoria particular é ou “produtivo” ou “improdutivo”.

 Por exemplo, há boas razões para acreditar que

educação melhor e mais efetiva e eficaz irá melhorar o

capital humano e, portanto, contribuir para aumentar o

potencial de crescimento. Mas isto não significa que todo

gasto classificado como educação é sempre bom para o

crescimento.



 Embora haja uma certa concordância de que

umas poucas categorias de gasto público

podem com segurança serem incluídas entre

gastos públicos “produtivos”, porque eles estão

diretamente direcionados a melhoras na

produtividade (P&D, educação e investimento

em infra-estrutura) não há consenso entre os

pesquisadores no que diz respeito à maioria

dos itens do orçamento sobre o crescimento

de longo prazo.



Evidência do efeito composição

 Deixa claro que os diferentes tipos de gasto não

deveriam ser tratados da mesma forma quando se trata

de reforma das finanças públicas.

 “An objective and unambiguous overall catalogue of “high

quality”-expenditure items is not feasible. There is no

cookbook for growth. Economics gives an idea of the

major ingredients, but it does not clearly tell the recipe.”

(Afonso et al. 2005)



67,00%

67,50%

68,00%

68,50%

69,00%

69,50%

70,00%

2009 2010 2011 2012

Despesas Correntes/Despesas Totais



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

2014

Segurança Pública

Administração

Infraestrutura

Saúde

Demais

Educação

Seguridade Social

Perfil do Gasto Público Não Financeiro do Governo Geral por 

Função (% do Gasto Total), 2014



Boa notícia: micro+macro

 Angelopoulos, Philippopoulos e Tsiona (2008)

 Governo se defronta com um trade-off que

depende da combinação tamanho-eficiência. Se

o tamanho do governo é muito grande e/ou

sua eficiência é muito baixa, os efeitos

negativos devem suplantar os positivos.

 A relação entre tamanho do governo e

crescimento deve ser não monotônica.



 Incorporam medidas de eficiência a um modelo de

crescimento à la Barro.

 O crescimento passa a ser determinado não só pelo

tamanho do governo, mas também por uma variável de

interação entre o tamanho do governo e essas medidas

de eficiência.

 Evidência de que a relação entre tamanho e crescimento

econômico é não monotônica, indicando que o mix

tamanho-eficiência é mais importante para o crescimento

do que o tamanho do governo propriamente dito.



 Gonand (2007): avalia o impacto sobre o crescimento

econômico de um aumento na eficiência do gasto público em

educação primária e secundária.

 Eficiência terá efeitos maiores sobre o crescimento se resultar

em aumento de produto do que em diminuição de insumos.

 Um aumento de 10% no resultado do produto (o que equivale

a aumentar o número médio de anos de escolaridade em um

ano, com os mesmos insumos) leva a um aumento no produto,

em média, de 3% a 6% no longo prazo.

 Ganhos de eficiência, por sua vez, através da redução de

insumo tem um impacto sobre o produto de menos de 1%.



Aumento do produto dados os insumos

(output increasing efficiency)

 Melhora o estoque de capital humano. Isso incrementa a

produtividade da força de trabalho e o produto a um

mesmo nível de gasto e emprego público.

 Efeito ocorre ao longo do tempo: coortes bem treinadas

e relativamente mais produtivas vão progressivamente

substituindo as coortes mais antigas, com menor nível de

educação que vão paulatinamente se aposentando.



Redução no insumo mantido o produto (input-

decreasing efficiency)

 Permite um aumento no emprego privado

devido a uma mudança de recursos para o

setor privado.

 Diferencial de crescimento da produtividade

entre o setor público e o setor privado.

Mudança dos professores do setor público

para o setor privado aumenta o número de

unidades de trabalho eficientes na economia.



Micro+macro

Do lado dos gastos, é possível

apontar certas categorias que são

essenciais para a economia funcionar

e crescer. Contudo, esses tipos de

gastos também devem ser providos

de forma eficiente.


