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O quadro do investimento (FBCF, exclusive 
P&D) da administração pública como um todo 
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O quadro da administração pública como um todo(III) 
• A história da dinâmica procíclica do investimento público é conhecida. 
• O ciclo eleitoral também. O investimento tende a diminuir em anos 

pós-eleitorais e ir aumentando continuamente até  atingir o pico no 
ano eleitoral – com um pico menor no ano eleitoral dos municípios. 

• Talvez seja melhor falar, portanto, em ciclos de investimentos 
públicos.  

• O ciclo de 2007-2010 foi atipicamente bom. A queda no ano pós 
eleitoral foi a menor da série. O pico intermediário foi o maior de 
toda a série. E 2010 segue sendo o ano com maior investimento 
público da história.  

• A queda em 2015 (três primeiros trimestres) é muito forte, 
comparável a de 1999 – outro ano de grave crise econômica.  



A importância de se desagregar a FBCF pública em 
FBCF da União e dos governos estaduais e  municipais 

• É um fato conhecido que os entes subnacionais executam certa de 
70% da FBCF das administrações públicas. E os ciclos políticos são 
marcadamente diferentes. 



A história da União (I) 
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A história da União (II) 
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A história da União (III) 
• Os dados mostram claramente o papel da União no 

ciclo atípico da FBCF pública em 2006-2010, com a 
manutenção dos investimentos mesmo em 2009. 

• Mostram também um protagonismo bem mais 
contido no ciclo de 2011-2014. 

• Mostram, por fim, que a queda do investimento da 
União em 2015 é similar à queda observada em 2003, 
ano também marcado por forte ajuste fiscal em meio 
a condições adversas.  



A história dos estados (I) 
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A história dos estados (II) 
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A história dos estados (III) 
• Os dados dos estados parecem menos instáveis que os da 

União federal, com ciclos mais bem definidos. 
•  Ressalte-se que o ciclo de 2011-2014 foi atípico. A 

aceleração se dá antes do ano eleitoral por conta dos 
investimentos para a Copa do Mundo.  

• Por fim, o ciclo de 2015-2018 começa menos auspicioso 
do que os demais, posto que a retração de 2015 é a maior 
da série histórica que começa em 2003. 

 



A historia dos municípios (I) 
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A história dos municípios (II) 
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A história dos municípios (III) 
• Ciclo de 2005-2008 foi o melhor da série histórica. O ano de 2008 

continua sendo o de maior investimento dos municípios em toda 
a série histórica.  

• O ciclo de 2009 a 2012 foi bem mais contido, fortemente 
prejudicado pelo ano de 2009 – o que não ocorreu com estados e 
com a União. 

•  A taxa de crescimento da FBCF dos municípios nos primeiros três 
trimestres do ano foi positiva – próxima de 5% em termos reais – 
e está segurando uma queda ainda maior do investimento público 
como um todo.  



Um esboço de síntese? 
• O investimento público caiu em média 12% nos anos pós-eleitorais de 

2003, 2007 e 2011. Ou 15% em média em 2003 e 2011 (posto que a 
queda em 2007, de cerca de 7%) foi a menor da série histórica. 

• A queda em 1999 (31%) e 2015 (34%) foi bem maior, entretanto. 
Ambos têm em comum o fato de serem anos marcados por graves 
crises macroeconômicas – quando a necessidade de um alívio 
anticíclico é maior.  

• Estamos falando de uma queda projetada do investimento público em 
2015 (em relação a 2014) de algo em torno de R$ 41 bilhões (ou 0,7% 
do PIB) a preços de hoje 

• Uma vez que a arrecadação tributária é fortemente elástica em 
relação ao PIB, esta queda impacta fortemente também a 
arrecadação tributária, aumentando sobremaneira a dificuldade do 
ajuste fiscal em curso.   



•Muito obrigado! 
 
 

•Comentários, sugestões e críticas podem ser 
enviados para claudio.santos@ipea.gov.br 
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