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SUMÁRIO EXECUTIVO: A GESTÃO DAS RECEITAS  
DO GOVERNO FEDERAL 

A despeito das privatizações ocorridas, sobretudo, no final da década de 1990, o setor 
público brasileiro tem experimentado um processo rápido de expansão, principalmen-
te se comparado aos países com similar nível de desenvolvimento. Relatório recente 
do Banco Mundial1 sugere que essa expansão pode ser atribuída a três fatores básicos. 

Primeiro, as determinações da Constituição de 1988 ampliaram o papel social 
do Estado ao longo desses quase vinte anos, especialmente nas áreas de Previdência, 
Seguridade Social, Saúde e Educação. Segundo, a Constituição promoveu rápido 
processo de descentralização fiscal, que inicialmente combinou a ampliação de 
transferências de recursos sem a devida partilha de responsabilidades e competências. 
Terceiro, em conseqüência de uma política fiscal frouxa e de freqüentes ajustes patri-
moniais até o final dos anos 1990, o Brasil experimentou crescimento acelerado da 
dívida pública e dos juros incidentes sobre esse estoque, o que determinou a imposição 
de forte ajuste fiscal, sustentado basicamente pelo crescimento de receitas e compressão 
de investimentos públicos.  

Por outro lado, a sociedade brasileira comemora treze anos de controle da inflação, 
desde a instituição do Plano Real em 1994. A permanência dessa estabilidade tem na 
execução da política fiscal um dos eixos fundamentais. Portanto, na avaliação da política 
de geração de superávits primários implementada a partir de 1999, o Boletim de 
Desenvolvimento Fiscal neste número destaca a necessidade de se conjecturar com 
mais precisão os limites de expansão da carga tributária em um ambiente de globali-
zação, o seu nível e a sua composição e os mecanismos contábeis na obtenção do 
superávit primário. 

Nesse sentido, o artigo de Edilberto Pontes Lima investiga se a globalização tem 
afetado o total de recursos que o setor público consegue arrecadar em razão da maior 
mobilidade das bases tributárias e da intensificação do comércio eletrônico. Ao utilizar 
dados internacionais, esse autor constata que nem o nível nem a composição da carga 
tributária tem-se alterado em razão da maior globalização dos mercados, ocorrida a 
partir das últimas décadas do século passado. Porém, dados da OCDE indicam que 
algumas federações passaram por um processo de centralização de recursos. 

O artigo de Cláudio Hamilton dos Santos discute como os novos dados da carga 
tributária bruta brasileira do IBGE diferem dos anteriores. Os três fatores básicos que 
explicam as mudanças são: revisões nos valores reportados por União, estados e 
municípios para a arrecadação dos impostos; aumento no número de municípios 
brasileiros que disponibilizam suas informações tributárias para o IBGE; e mudanças 
conceituais na definição de impostos. As mudanças mais importantes ocorreram na 
composição da carga tributária, enquanto variações nos níveis foram mais modestas. 

                                                 
1. World Bank: Brazil Improving Fiscal Circumstances for Growth. Report n. 36595-BR, March 2007. 
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Além disso, o autor apresenta e discute brevemente uma metodologia simplificada de 
construção de estimativas trimestrais da carga tributária bruta, o que contribui para 
melhor quantificação e compreensão do trade-off entre tributação/redistribuição e 
crescimento à disposição da sociedade brasileira – e, em particular, incentiva o estudo 
do tema a partir de métodos macroeconométricos.  

Em seguida, o artigo de José Roberto Afonso, Beatriz Meirelles e Kleber de Castro 
avalia o peso da carga tributária da economia brasileira em 2006. Além disso, os autores 
analisam a composição da carga tributária global em 2006, destacando suas principais 
características – tais como maiores tributos, base de cálculo e divisão federativa. O mérito 
do artigo reside na metodologia de estimação que difere da adotada pelo Ministério da 
Fazenda. A diferença mais importante entre as metodologias recai na arrecadação 
estadual e municipal, que sempre foi subestimada em relação à informada nos balanços 
consolidados pelo próprio Tesouro Nacional. Segundo os autores, a arrecadação 
tributária global de 2006 foi estimada em R$ 823,3 bilhões ou 35,44% do PIB, o que 
representa um novo recorde seguindo a nova série das contas nacionais. Em relação 
ao ano anterior, a variação nominal foi de 9,7%, e como o PIB aumentou 8,1%, 
resulta um aumento de carga tributária de 0,5 ponto do PIB. 

Finalmente, o Boletim traz um artigo elaborado por Alexandre Manoel Angelo 
da Silva e José Oswaldo Cândido Júnior que chama a atenção para variáveis de 
contabilidade pública relacionadas à construção do resultado primário, particularmente à 
utilização dos restos a pagar. A obtenção dos superávits primários no conceito de caixa 
tem ficado abaixo da economia orçamentária, quando se desconta o float, entendido 
como a diferença entre restos a pagar inscritos e pagos. Os autores analisam que essa 
utilização crescente do float pode exigir maior austeridade fiscal no futuro. Caso 
contrário, compromete-se a sustentabilidade da dívida pública a médio e longo prazo. 
Portanto, o artigo contribui no sentido de sugerir indicadores adicionais para a avaliação 
da sustentabilidade da política fiscal no Brasil. 
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1  GLOBALIZAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FEDERALISMO:  
ALGUMAS RELAÇÕES  

Edilberto Carlos Pontes Lima* 

Em meados da década de 1990, muitas análises apontavam para o impacto direto e 
substancial da globalização sobre a tributação. Por exemplo, Tanzi (1994) e Rezende 
(1999) sugeriam que a capacidade dos governos de tributar tornar-se-ia cada vez menor 
em face da intensa integração dos mercados. A revista The Economist, em reportagem de 
capa de 1997, intitulada “The disappearing taxpayer”, também alertava para esse efeito 
da globalização. Argumentava-se que a maior mobilidade das bases tributárias teria a 
conseqüência de limitar a capacidade dos governos de extrair receitas. A tributação 
sobre a renda e sobre o estoque e os ganhos de capital tornar-se-ia mais difícil, pois os 
fatos geradores poderiam migrar para outros países com muito mais facilidade do que 
há alguns anos. Um efeito evidente desse processo seria sobre a capacidade de instituir 
e manter sistemas muitos progressivos de impostos sobre a renda (TANZI, 1994).  

Além disso, a intensificação do comércio eletrônico traria dificuldades adicionais, 
pois a capacidade de tributar operações realizadas pela rede mundial seria insatisfatória. 
Haveria problemas em tributar mercadorias tradicionais compradas eletronicamente 
e, principalmente, bens que são comprados e entregues virtualmente, como softwares, 
músicas, filmes etc. Tais dificuldades atingiriam tanto o governo federal quanto os 
governos subnacionais. Como se sabe, em boa parte do mundo, os impostos sobre 
vendas respondem por boa parte das receitas dos governos subnacionais, cerca de 
50% na Austrália, na Espanha e em Portugal e aproximadamente 40% nos Estados 
Unidos (dados da OCDE). 

Contudo, os dados não mostram que, até o momento, a globalização tenha afetado 
o total de recursos que o setor público consegue arrecadar. Se comparados a 1975, 
por exemplo, a arrecadação como proporção do PIB cresceu em quase todos os países 
da OCDE. Na média dos países, ele saiu de 30,3% do PIB, em 1975, para 36,3% em 
2003. Em 1985, situava-se em 33,5% do PIB. Nota-se que em três décadas a carga 
subiu mais de 6% do PIB, com crescimento menor nas duas últimas, de 3% do PIB. 
Em alguns países, o crescimento foi bem maior. Em Portugal, por exemplo, a carga 
saltou de 20,6% em 1975 para 26,6% em 1985 e 37,1% em 2003. É também o caso 
da Itália, em que a carga saltou de 26,1% em 1975 para 34,4% em 1985 e 43,1% em 
2003. Já em outros, o comportamento foi mais estável, como é o caso da Alemanha e 
do Reino Unido, cuja carga se situou próxima dos 35% do PIB no mesmo período. 
A tabela a seguir mostra esses números para alguns países. 

                                                 
* Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados. 



8 boletim de desenvolvimento fiscal | 04 | mar. 2007 ipea 

TABELA 1 

Evolução da carga tributária – países selecionados 
(% PIB) 

País 1975 1985 1995 2002 2003 

Alemanha 35,3 37,2 37,2 35,4 35,5 

Austrália 26,5 29,1 29,8 31,4 31,6 

Canadá 31,9 32,5 35,6 34 33,8 

Espanha 18,2 26,9 31,8 34,8 34,9 

Estados Unidos 25,6 25,6 27,9 26,3 25,6 

França 35,5 42,4 42,9 43,4 43,4 

Itália 26,1 34,4 41,2 42,5 43,1 

México nd 17 16,7 18,1 19 

Portugal 20,8 26,6 33,6 36,5 37,1 

Reino Unido 35,3 37,7 35,1 35,6 35,6 

Fonte: OCDE. 

Quanto às previsões de que bases tributárias menos móveis passariam a ser mais 
exploradas, em detrimento da renda e do consumo, que sentiriam mais fortemente os 
efeitos da globalização, novamente não há registro significativo de que tenha ocorrido. 
Na verdade, renda e consumo continuam responsáveis por mais de 65% da arrecadação 
dos países da OCDE (dados de 2003). No Canadá, chega a mais de 70%. Na Austrália, 
a mais de 85%. No Reino Unido, a quase 70%, como mostra a tabela a seguir. 

Além disso, os governos têm desenvolvido mecanismos de defesa que até o 
momento têm funcionado. Por exemplo, a OCDE desenvolveu uma série de princípios 
para a aplicação sobre o comércio eletrônico, que têm sido aplicados por muitos 
países-membros.1 Na União Européia, por exemplo, o Imposto sobre o Valor Aplicado 
(IVA) tem sido aplicado com sucesso sobre tais transações. 

TABELA 2 

Composição da arrecadação por base tributária – 2003 
(Em %) 

País Renda e lucros Bens e serviços Patrimônio Seguridade social Outros 

Alemanha 46,0 26,1 10,0 15,4 2,5 

Austrália 55,2 29,7 9,5 - 5,6 

Canadá 46,0 26,1 10,0 15,4 2,5 

Espanha 28,2 28,2 7,5 35,3 0,8 

Estados Unidos 43,3 18,2 12,1 26,4 0,0 

França 23,2 25,5 7,3 37,7 6,3 

Itália 30,9 25,7 8,0 29,5 5,9 

México 26,5 52,5 1,6 16,9 2,5 

Portugal 24,5 36,7 4,1 31,7 3,0 

Reino Unido 36,5 32,7 11,8 18,5 0,5 

Total da OCDE 34,4 32,1 5,6 26,1 1,8 

Fonte: OCDE. 

Argumentava-se que uma conseqüência possível dessas dificuldades seria sobre a 
capacidade de equalizar receitas entre as Unidades da Federação, que poderia tornar-se 
menor em razão das crescentes dificuldades sobre a capacidade geral do governo, em 
todos os níveis, de tributar. A função distributiva, dessa forma, tanto do ponto de 
vista pessoal quanto regional, enfrentaria dificuldades adicionais. 
                                                 
1. O sítio na internet da OCDE <www.ocde.org> mostra uma série de relatórios, com todos os estudos e recomendações 
da Organização para o comércio eletrônico. Ver, por exemplo, Consumption Tax Aspects Of Electronic Commerce: 
A Report from Working Party, n. 9, On Consumption Taxes To The Committee on Fiscal Affairs, 2001. 
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Por outro lado, se a resposta às dificuldades de tributação fosse uma maior cen-
tralização (Rezende, 1999), como mecanismo de defesa do Estado ante contribuintes 
mais móveis, a conseqüência natural, para que não se perdessem por completo as caracte-
rísticas de descentralização, seria o aumento das transferências. Não há ainda evidências 
definitivas de que isso esteja ocorrendo de forma significativa, mas dados da OCDE 
indicam que algumas federações passaram por tal processo de forma mais forte. No Japão, 
por exemplo, a receita tributária dos governos locais sobre a receita tributária total 
diminuiu 12,7% entre 1995 e 2002. O mesmo se deu no México, onde tal participação 
se reduziu quase 14% no mesmo período. Na Alemanha, por sua vez, tal redução foi de 
apenas 0,3% no mesmo período. Em compensação, na Suíça, tal participação aumentou 
5,1%. A tabela a seguir mostra tais dados para alguns países. 

TABELA 3 

Variação na autonomia tributária dos governos subnacionais – países selecionados 
(Entre 1995 e 2002) 

País Receitas tributárias dos governos subnacionais como % das receitas totais 

Alemanha -0,3 

Áustria -0,1 

México -16,6 

Japão -12,7 

Suíça 5,1 

Fonte: OCDE in Figures. Edição de 2005. 

Outra conseqüência que pode ser considerável é a integração das economias na-
cionais. A redução de barreiras de comércio entre países pode tornar economicamente 
inviável operações comerciais que antes eram realizadas internamente. Os fluxos 
comerciais entre os estados podem, portanto, diminuir. É plenamente possível que 
estados ou regiões percam mercados internos para outros países. Desse modo, estados 
que consumiam automóveis de outras regiões do país podem passar a importá-los do 
exterior, da mesma forma que frutas que eram adquiridas de estados da federação 
podem passar a ser compradas no exterior. O risco, portanto, de isolamento econômico 
de certas regiões do país é evidente.2 

Nesse quadro, pode-se abrir fértil terreno para discussão sobre as vantagens de per-
tencer à federação. Anwar Shah chamou a atenção para os casos de secessão, que fizeram 
que o mapa-mundi tivesse 160 países em 1975 e atualmente tenha mais de 200.  

Dito de outra forma, pode tornar-se menor a vantagem de fazer parte de um país 
grande, visto que a integração interna se reduz com a maior integração de certos estados 
com o exterior. O desafio é manter a coesão, criando mecanismos que amenizam esses 
efeitos da globalização, como se discute adiante. Devem-se, pois, criar formas de evitar 
o isolamento econômico de certas regiões do país, envolvendo transferências de recursos 
entre as Unidades da Federação e o alcance de objetivos comuns. 

Bird e Ebel (2005) discutem amplamente se a descentralização fiscal contribui 
para a manutenção da unidade nacional ou se pode facilitar a desintegração. Concluem 
que não há uma única resposta, que o resultado depende do modelo de federalismo e 

                                                 
2. No Canadá, os movimentos separatistas de Quebec têm, como parte do argumento, o fato de a alta integração com a 
economia americana ter tornado sua sobrevivência econômica fora da federação canadense economicamente viável (ver 
Bird e Ebel, 2005). 
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dos contornos políticos e culturais de cada nação. Dão, no entanto, algumas “regras” 
para que o federalismo e o aprofundamento da descentralização fortaleçam mais do 
que enfraqueçam a unidade nacional.  

Entre elas, incluem uma definição clara de responsabilidades de gastos entre cada 
esfera de governo e a transferência da responsabilidade pela administração da maior 
parte dos tributos e a fixação das respectivas alíquotas para as esferas subnacionais; um 
sistema de transferências intergovernamentais que leve em conta a solidariedade 
nacional, mas também considere os esforços de arrecadação de cada local, o que 
implicaria tanto transferências não-condicionadas, para atingir objetivos eqüidade, 
como transferências condicionadas, para atender a certos objetivos nacionais, com 
execução local. Além disso, os mecanismos de endividamento de cada esfera de governo 
teriam de ser restringidos por controles centrais, sendo substituídos paulatinamente por 
controles do próprio mercado e, por fim, recomendam a criação de um fórum de 
resolução de confrontos entre as várias esferas de governo, como forma de assegurar 
que os conflitos contem com mecanismos de expressão e solução. 

A globalização também pode ampliar os desníveis educacionais entre os diversos 
entes da federação. Por exemplo, os professores universitários e pesquisadores das regiões 
mais desenvolvidas, com o avanço das comunicações, tendem a se vincular muito mais 
a pesquisadores de outros países do que a pesquisadores mais atrasados de seu próprio 
país. Em conseqüência, estes podem igualmente sofrer afastamento das possibilidades 
mais dinâmicas internas, alienando-se em relação ao país a que pertencem. 

Além do impacto intrafederação, há o risco de certas federações ampliarem o 
isolamento do resto do mundo, já que a integração econômica tende a se fortalecer 
entre as economias mais dinâmicas. É fundamental que essas economias busquem 
nichos que possibilitem sua inserção. Interessante que aqui o efeito é o contrário do 
efeito anterior, isto é, ele força a coesão. Para evitar o isolamento e aumentar a com-
petitividade, muitos países podem querer se integrar, no limite organizando-se como 
federação. A experiência da União Européia é exemplificativa desse tipo de movimento. 
Embora ainda não sejam uma federação, os países deram diversos passos nessa direção, 
superando enormes divergências políticas, culturais e lingüísticas. 

1.1  Os desafios da globalização 

Não há respostas fáceis nesse campo. Anwar Shah menciona a ampliação da mobilidade 
interna dos fatores de produção e do estabelecimento de padrões mínimos para os serviços 
públicos, incluindo a infra-estrutura pública. Critica ainda propostas que denomina  
“paternalistas”, que envolvem proteção às indústrias locais, por meio de políticas tributá-
rias, fiscais, subsídios à educação e outros benefícios. Ele cita a experiência canadense dos 
anos 1970 como exemplo mal-sucedido desse tipo de política. Para ele, tais políticas bus-
cam manter as pessoas onde elas estão, isto é, não incentivam a mobilidade dentro do país. 

O caminho seria, pois, reforçar os mecanismos de mercado, permitindo que os 
agentes econômicos busquem as melhores opções dentro de cada país. Ao mesmo 
tempo, há que se buscar a ampliação das oportunidades de desenvolvimento em cada 
lugar e em cada região. Caso contrário, estar-se-ia diante do risco de desertificação em 
certas regiões ou de risco de se abrir um terreno fértil para idéias secessionistas. Nesse 
sentido, o governo federal tem papel-chave na melhoria dos padrões educacionais, na 
disseminação de tecnologias, no diagnóstico e conseqüente fomento para que vocações 
econômicas de cada região floresçam. As recomendações de Bird e Ebel (2005), acima 
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mencionadas, aplicam-se aos desafios que a globalização impõe. Nesse sentido, a 
ampliação de transferências condicionadas à implantação de políticas que aumentem 
as chances de competitividade econômica são fundamentais. Quanto às transferências 
não-condicionadas, elas devem continuar existindo para que as diferenças de renda 
dentro da federação sejam reduzidas, mas devem contar com mecanismos periódicos 
de reavaliação, para que não se gerem incentivos à não-exploração de bases tributárias 
próprias e a políticas locais que não estimulem a eficiência e a racionalidade econômicas.  

Tal opção implica o aumento de transferências? Outra vez, depende de cada 
modelo federativo. Em muitos casos, parece ser apenas o caso de redirecionar recursos 
de algumas ações para outras. Uma maneira de caminhar nessa direção é reduzir as 
transferências não-condicionadas e ampliar as transferências condicionadas, vinculan-
do-as a objetivos de maior competitividade, como as dirigidas à educação e ao desen-
volvimento tecnológico, por exemplo. Mesmo dentro das transferências condicionadas, 
pode ser o caso de alterar as condicionalidades, voltando-as a certas metas ou a condi-
ções mais rígidas. No Brasil, por exemplo, os mecanismos de transferência federal a 
municípios para a educação fundamental, embora meritórios em sua concepção, ain-
da carecem de aperfeiçoamento, dando margem a muita ineficiência e corrupção, 
conforme vem sendo amplamente divulgado pela imprensa brasileira e constatado por 
órgãos de controle federal.3 

Em outros, pode envolver de fato a ampliação das transferências, em busca de 
maior eqüidade horizontal. Novamente, as dificuldades são enormes, tanto do ponto 
de vista de capacidade financeira para fazê-la, diante das dificuldades trazidas pela 
globalização para a capacidade de tributar, quanto operacionais, pois é controverso o 
efeito da ampliação das transferências. O chamado flypaper effect sugere que os recursos 
provenientes de transferências são gastos com muito mais avidez e menos cuidados 
pelos governos subnacionais do que os recursos extraídos de seus próprios contribuintes. 
Argumenta-se que como tais recursos não têm correspondência no esforço de tributar 
sua população, a qualidade desse gasto tende a ser mais baixa do que o gasto realizado 
com receitas provenientes de tributação de seus contribuintes-eleitores. As transferências 
não-condicionadas induziriam, pois, segundo tal visão, ao aumento da ineficiência no 
gasto público. A evidência para Estados Unidos (HINES e THALER, 1995) e Tur-
quia (SAGBAS e SARUC, 2002), por exemplo, sugere que tal efeito de fato se observa.4 

O contrário, a redução das transferências, faria que as esferas subnacionais assu-
missem tais gastos, por meio da ampliação dos recursos próprios. Estimula-se, assim, 
a exploração de bases tributárias exploradas localmente. Cabe o comentário de Lars 
Feld, lembrando John Kincaid, “Quem tem a satisfação de gastar o dinheiro, deve ter 
o desprazer de arrecadá-lo.” (PIANCASTELLI, MIRANDA e LIMA, 2006). 

Porém, quando o caso é de grandes desigualdades de renda entre os integrantes 
da federação, não há como se limitar demasiadamente as transferências. A necessidade 
de manter a unidade nacional e de evitar grandes fluxos migratórios internos exigem 
que as transferências intergovernamentais sejam significativas.  

                                                 
3. Ver, por exemplo, O Globo, 26/6/2006, “Dinheiro do Fundef é o maior alvo de desvios”, em que se noticia que a 
Controladoria Geral da União constatou que 51% das prefeituras investigadas apresentaram sinal de desvio e evidências 
de fraudes com verbas do Fundef. 
4. Há, contudo, críticas a metodologia seguida por tais trabalhos, em relação, principalmente, à especificação dos 
modelos econométricos adotados. Ver, por exemplo, Sagbas e Saruc (2002). 
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2  ESTIMATIVAS TRIMESTRAIS DA CARGA TRIBUTÁRIA BASEADAS 
NAS NOVAS CONTAS NACIONAIS “REF. 2000”: CONTEXTO, 
METODOLOGIA E OS NÚMEROS PROPRIAMENTE DITOS  

Cláudio Hamilton dos Santos* 

2.1  Introdução 

Ainda que haja alguma controvérsia sobre o tamanho preciso da carga tributária bruta 
brasileira (doravante apenas CTB)1, não há dúvida de que esta sofreu considerável 
aumento nos últimos doze anos. Com efeito, i) números oficiais do IBGE (2004a e 
2007a) apontam que a CTB saltou de cerca de 26% do PIB em 1995 para 32,4% do 
PIB em 2004;2 e ii) nossas próprias estimativas apontam que esse número atingiu a 
marca de 34% do PIB em 2006 (ver abaixo). Dados os óbvios impactos macroeco-
nômicos/redistributivos associados a uma elevação dessa natureza – cuja magnitude só 
encontra paralelo histórico no período imediatamente posterior ao golpe de 1964 e à 
implantação da ditadura militar –, não é particularmente surpreendente que a CTB 
esteja no centro do debate macroeconômico brasileiro atual. Com efeito, não são 
poucos os economistas que, como Velloso (2006, p. 1), acreditam que: 

o Brasil não consegue crescer a taxas elevadas porque não resolveu o desequilíbrio crônico de suas 
contas públicas. (...). [É fato que], desde 1999 o Governo Federal tem gerado seguidos e 
crescentes superávits primários. Mas (...) [essa] geração de superávits primários tem sido baseada 
em aumentos de receita e corte do investimento público, e não em corte de gastos correntes, que 
continuam a crescer em ritmo elevado. Essa estratégia tem dois problemas. Em primeiro lugar, 
deprime o crescimento econômico de longo prazo. O aumento da carga tributária onera os 
investimentos [privados], enquanto a redução dos investimentos públicos leva à deterioração da 
infra-estrutura necessária ao crescimento (transportes e energia, principalmente). Em segundo 
lugar, a estratégia tem vida curta, tanto porque não se pode aumentar indefinidamente a carga 
tributária (até tributar 100% da renda nacional), quanto porque não se pode reprimir o 
investimento público para o resto da vida: as estradas se transformam em crateras, a falta de 
energia elétrica leva a sucessivos apagões. 

                                                 
* Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos Regionais e Urbanos – Dirur/Ipea. 
1. Grosso modo, a “carga tributária bruta” é o total de impostos e contribuições compulsoriamente pagos pelo setor 
privado ao governo (mesmo aquelas destinadas a financiar a poupança do próprio setor privado, como as contribuições 
previdenciárias e do FGTS). O adjetivo “bruta” é adicionado para enfatizar que (ao contrário da carga tributária 
“líquida”) esse número não leva em conta o dinheiro que o governo “devolve” ao setor privado na forma de 
“transferências” como o pagamento de juros, aposentadorias, bolsas-família etc. De acordo com o IBGE (2007a), as 
cargas tributárias “bruta” e “líquida” atingiram, respectivamente, 32,4% e 18,7% do PIB em 2004, de modo que as 
transferências do setor público para o privado atingiram 14,1% do PIB nesse mesmo ano. 
2. Esses números são baseados nas “novas” contas nacionais “’referência 2000” publicadas pelo IBGE em 21 de março 
de 2007. Até essa data acreditava-se que o salto recente da CTB tinha sido ainda maior, saindo de cerca de 28% do PIB 
em 1995 para perto de 38% do PIB em 2006. Felizmente, a nova metodologia de cálculo do IBGE mostrou que a série 
“antiga” (ou “referência 1985”) do PIB encontrava-se fortemente subestimada, de modo que os dados que utilizam o 
PIB “novo” são bem menores do que os que os que utilizam o PIB “antigo”.  
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Por outro lado, também não são poucos os analistas que, ao analisarem as signi-
ficativas melhorias observadas nas últimas duas décadas tanto na extensão quanto na 
qualidade da oferta de bens públicos disponíveis aos cidadãos brasileiros, acabam por 
concluir, tal como Coutinho (2006, p. 9-10), que:  

A pressão incisiva de diversos setores organizados da sociedade brasileira na defesa da extensão de 
direitos à massa da população, a compreensão de parte majoritária do Congresso Nacional da 
importância de assegurar prioridade orçamentária a certas áreas da política social e a disposição 
governamental em executar determinados programas de ação, fez que os indicadores sociais 
tivessem o comportamento observado nos últimos anos, expressando melhorias concretas em 
importantes dimensões da vida social. 

Ambas as visões acima nos parecem razoavelmente defensáveis e evidenciam a 
enorme importância prática de se medir corretamente e acompanhar a evolução da 
CTB ao longo do tempo. Por um lado, e a despeito da considerável evidência anedótica 
de que os níveis de eficiência do Estado brasileiro são baixos,3 é improvável que os 
aumentos de produtividade possíveis tenham o poder de tornar o gasto brasileiro per 
capita em bens públicos compatível com as justas demandas populares (e.g. por serviços 
públicos de saúde, educação, saneamento, transportes, segurança, controle de desma-
tamentos, estabilidade macroeconômica etc.) apresentadas diariamente nos meios de 
comunicação. Mais dinheiro de impostos é necessário, portanto, para financiar 
incrementos em tais gastos sem que o crescimento da dívida pública se torne explosivo. 
Por outro lado, estudos recentes de nossa autoria (DOS SANTOS e PIRES, 2007a e 
2007b) apresentam evidências econométricas de que a elevação da carga tributária 
pode, de fato, ter contribuído para os baixos níveis de investimento (e, portanto, cres-
cimento) observados no Brasil nos últimos doze anos.  

Naturalmente, e a despeito da força dos julgamentos de valor que freqüentemente 
são encontrados na literatura, não existe tal coisa como o “tamanho ótimo” da carga 
tributária de uma sociedade democrática.4 Além disso, aumentos na carga tributária 
são perfeitamente explicáveis pela teoria existente (e.g. Persson e Tabellini, 2002; 
Acemoglu e Robinson, 2006) em um contexto de expansão das instituições democráticas 
em uma sociedade patentemente (mas cada vez menos) desigual, como a brasileira 
atual.5 Mas isso está longe de nos eximir de estudar os impactos macroeconômicos da 
tributação no Brasil. Ao contrário, o aparente trade-off existente entre tributação e 
crescimento na economia brasileira atual coloca um sem número de questões cruciais 

                                                 
3. Cumpre notar, nesse contexto, o mérito de estudos recentes da Coordenação de Finanças Públicas do Ipea aplicando a 
metodologia DEA (do inglês “Data Envelopment Analysis”) para mensurar as ineficiências de setores do Estado brasileiro. 
Apesar de essa literatura ser ainda incipiente – e das inevitáveis imperfeições do referido método –, os resultados já obtidos 
parecem indicar que há, de fato, espaço considerável para aumentos na eficiência do Estado brasileiro.  
4. Tanzi e Zee (2000, p. 5) têm opinião semelhante. O problema, naturalmente, tem a ver com o famoso “Teorema da 
Impossibilidade de Arrow”, ou seja, com a impossibilidade de se agregar preferências de indivíduos diferentes em uma 
“função de bem-estar social” com propriedades minimamente desejáveis (ARROW, 1950, 1951).    
5. Assim como também não é difícil entender a lógica do aumento da CTB em um contexto de expansão do poder 
ditatorial em uma sociedade patentemente (e cada vez mais) desigual, como a brasileira dos anos 1970 – quando, com 
o argumento de que não fazia sentido querer “dividir a miséria de maneira mais eqüitativa” (DELFIM NETTO, 1973), o 
aumento da carga tributária foi utilizado para financiar um padrão de crescimento (inclusive dos gastos públicos de 
investimento) obviamente excludente. Para uma análise detalhada da queda na desigualdade de renda observada no 
Brasil no período recente, ver Paes de Barros et al. (2007). 
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para a sociedade brasileira que, infelizmente, ainda aguardam boas respostas.6 Por exemplo, 
quais são os ganhos possíveis de eficiência da máquina pública e como eles se comparam 
com as expectativas da população quanto a melhorias futuras na oferta de serviços 
públicos? Qual o impacto da tributação sobre o investimento privado e, portanto, 
sobre o crescimento do produto potencial no Brasil? Quais os reais determinantes do 
poder de barganha da Secretaria do Tesouro Nacional nos leilões da dívida pública 
(e, portanto, em última análise, das despesas de juros da União com as firmas “produtivas”, 
famílias, instituições bancárias e demais instituições financeiras, brasileiras e estrangeiras, 
detentoras da dívida pública)? E por aí vai. 

A fim de contribuir para melhores quantificação e compreensão do trade-off entre 
tributação/redistribuição e crescimento à disposição da sociedade brasileira – e, em 
particular, incentivar o estudo do tema a partir de métodos macroeconométricos –, a 
seção 2.3 dessa nota apresenta e discute brevemente uma metodologia simplificada de 
construção de estimativas trimestrais da CTB “referência 2000” – total e desagregada 
por tipo de imposto – para o período entre o primeiro trimestre de 1995 e o quarto 
trimestre de 2006. Antes disso, porém, discutimos (na seção 2.2) como os novos dados 
da CTB do IBGE diferem dos anteriores.  

2.2  A história reescrita: como os novos dados da carga tributária bruta anual 
medida pelo IBGE diferem dos anteriores? 

Primeiramente cumpre notar que a tabela sinótica 18 das “Contas Nacionais Referência 
2000” (IBGE, 2007a) divide a arrecadação total de impostos e contribuições em cinco 
categorias: i) arrecadação com “impostos sobre produtos”; ii) arrecadação com “outros 
impostos ligados à produção” (ou OILPs); iii) arrecadação com impostos sobre a renda 
e a propriedade (IRPs); iv) arrecadação com contribuições previdenciárias (incluindo 
os gastos governamentais com o financiamento da seguridade social dos funcionários 
públicos e a arrecadação bruta do FGTS); e v) os “impostos sobre o capital”. A chamada 
“carga tributária bruta” é simplesmente a soma dos itens i) a v) dividida pelo PIB 
em um dado período contábil.  

TABELA 1 

Componentes da carga tributária bruta em 2004  
(Em R$ bilhões ) 

Total Federal Estadual Municipal 
Total 

637.25 425.48 174.14 37.63 

Impostos sobre Produtos (IP) 276.08 125.88 138.15 12.05 
Outros Impostos Ligados à Produção (OILP) 24.95 11.71 6.22 7.03 
Impostos sobre a Renda e a Propriedade (IRP) 165.82 136.58 16.43 12.81 
Contribuições Previdenciárias (CP) – INSS+FGTS+Funcionalismo Público  167.68 151.29 12.54 3.85 
Impostos sobre o Capital (IC) 2.73 0.03 0.80 1.90 

Fonte: IBGE (2007a). 

Uma vez que os dados da arrecadação tributária das contas nacionais são todos 
provenientes da contabilidade do próprio setor público, os novos dados das contas 
nacionais são diferentes dos anteriores (publicados na tabela sinótica 26 de IBGE, 
                                                 
6. Naturalmente, o ponto de partida do nosso raciocínio é que a “troca de alguns pontos de percentagem na taxa de 
crescimento por reduções proporcionais nos índices de concentração [de renda]” é uma opção de política perfeitamente 
legítima em uma sociedade democrática (principalmente se esta for altamente desigual), estando longe de ser “um 
verdadeiro conto do vigário” (DELFIM NETTO, 1973).  
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2004a) por conta de três fatores básicos, quais sejam: i) revisões nos valores reportados 
por união, estados e municípios para a arrecadação dos impostos; ii) aumento no 
número de municípios brasileiros que disponibilizam suas informações tributárias 
para o IBGE; e iii) mudanças conceituais na definição de impostos. O resultado final 
dessas várias mudanças/revisões foi relativamente modesto, entretanto. Com efeito, a 
tabela 4 mostra que os novos valores totais da CTB ficaram cerca de 3% maiores em 
média do que os “antigos” – a despeito do fato de impostos importantes reclassificados 
terem alterado significativamente o peso relativo dos componentes da CTB (ver tabelas 
2-3). As revisões nos valores totais da CTB (que ocorreram basicamente nos impostos 
estaduais e municipais, como previsto) foram, portanto, bem menores que as revisões 
médias da série do PIB nominal anual durante o período em questão (da ordem de 
quase +10% em média) – o que, aliás, explica a significativa diminuição da carga 
tributária bruta quando medida em relação ao PIB nas novas contas nacionais  
(ver seção 2.3 abaixo).  

TABELA 2 

Principais reclassificações da carga tributária bruta nas contas nacionais 
Categoria Contas Nacionais “Referência 1985” Contas Nacionais “Referência 2000” 

Impostos sobre Produtos (IP) IP2000 – Cide – Cofins IP1985 + Cide + Cofins 

Outros Impostos Ligados à Produção (OILP) OILP2000 + Cide + Cofins + PIS/Pasep OILP1985 – Cide – Cofins – PIS/Pasep 

Impostos sobre a Renda 
e a Propriedade (IRP) 

IRP2000 + Imp. Transmissão de 
Bens Inter-Vivos (ITBI) + Outros Impostos 

sobre o Capital (OIC) 

IRP1985 –  ITBI – OIC 

Contribuições Previdenciárias (CP)  CP2000 – PIS/Pasep CP1985 +  PIS/Pasep 

Impostos sobre o Capital (IC) 0 ITBI + OIC 

Elaboração do autor. 

TABELA 3 

Pesos relativos dos componentes da carga tributária bruta nas contas nacionais  
Referências 1985 e 2000 (nos anos em que há dados para ambas) 
(Em %) 

Impostos sobre Produtos 
(IP) 

Outros Impostos Ligados à 
Produção (OILP) 

Impostos sobre a Renda e 
a Propriedade (IRP) 

Contribuições 
Previdenciárias (CP) 

Impostos sobre  
o Capital (IC) Ano 

Ref. 1985 Ref. 2000 Ref. 1985 Ref. 2000 Ref. 1985 Ref. 2000 Ref. 1985 Ref. 2000 Ref. 1985 Ref. 2000 

2000 34.30 45.22 17.95 3.42 23.87 24.42 23.88 26.48 0.00 0.47 

2001 33.71 44.83 18.38 3.63 24.46 25.15 23.45 25.97 0.00 0.41 

2002 31.28 42.88 19.21 3.77 26.64 27.25 22.87 25.65 0.00 0.45 

2003 30.34 42.36 20.10 3.92 26.54 27.16 23.02 26.06 0.00 0.50 

Elaboração do autor. 

Como se percebe nas tabelas 2 e 3, as principais reclassificações ocorreram na 
(agora muito menor) categoria “outros impostos ligados à produção” (OILPs), uma 
vez que a Cofins, a Cide-Combustíveis e as contribuições para o PIS-Pasep (os três 
itens mais importantes dos antigos OILPs) foram reclassificadas, respectivamente, 
como “impostos sobre produto” (as duas primeiras) e “contribuições previdenciárias” 
(a última). Menos importante do ponto de vista quantitativo, mas ainda assim digna 
de nota, é a criação da categoria “impostos sobre o capital” (cujos componentes eram 
anteriormente classificados como “impostos sobre a propriedade”).  
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TABELA 4 

Discrepâncias entre os valores nominais reportados nas contas nacionais  
Referências 2000 e 1985 (ajustados de acordo com a tabela 2) 
(Em R$ bilhões correntes) 

Ano IP2000

1 OILP2000 IRP2000 CP2000 TOTAL2000 

1995 0 (0%) ND ND ND ND 
1996 0 (0%) ND ND ND ND 
1997 0 (0%) ND ND ND ND 
1998 2.13 ND ND ND ND 
1999 2.98 ND ND ND ND 
2000 3.922 -2.14 6.02 2.22 10.01  
2001 5.38 -1.66 8.13 2.71 14.56  
2002 -0.48 -1.04 7.33 2.73 8.54 
2003 3.17 -2.69 9.50  2.97 12.95  
20043 5.74 -5.19 11.61 3.21 15.37  
2005 -6.21 ND ND ND ND 

Elaboração do autor. 

Nota: 1 Os dados para os IPs de 1995 até 1999 (e o de 2005) foram obtidos na tabela sinótica 8 de IBGE (2007a). Uma vez 
que a tabela 18 não está disponível para esses anos (e para 2005), não temos dados para calcular a discrepância das 
demais categorias de impostos destes. 

2 Os dados referentes aos impostos sobre produtos nos anos de 2000 e 2001 não incluem a “parcela de preço específi-
co” da Cide-Combustíveis, uma vez que a metodologia de cálculo desse componente não foi explicitada nas notas 
metodológicas (ainda preliminares) do IBGE sobre os novos dados das contas nacionais. Caso esse componente tives-
se sido contabilizado (no cálculo do IP2000 a partir dos dados das CEI-2003 “referência 1985”), a discrepância teria 
caído para perto de 0,5% nesses anos. 

3 Uma vez que as CEI-IBGE 2004 ”referência 1985” não foram publicadas, os dados de 2004 foram calculados a partir 
de estimativas da Receita Federal (SRF, 2006) – ver Dos Santos e Costa (2007).   

A fim de compreender a tabela 4 acima, é importante ter em conta que cada 
célula é dada pela subtração do dado “referência 2000” relevante (IBGE, 2007a) pelo 
valor desse dado quando calculado (nos moldes da tabela 2 acima), a partir dos valores 
reportados nas antigas contas nacionais “referência 1985” (IBGE, 2004a). Além disso, 
os “impostos sobre capital” (ICs) foram adicionados aos “impostos sobre a renda e a 
propriedade” (IRPs) na tabela acima, a fim de facilitar a comparação entre os dados 
(ajustados) das duas referências.7 

TABELA 5 

Evidências de outras reclassificações1 
(Em R$ bilhões correntes) 

Componente da 
carga tribut. 

bruta 

OILP federais  
ref. 1985 c/ ajuste ref. 

2000 

OILP federais  
ref. 2000 

Discrepância total Revisões nominais no 
“Sistema S” 

Discrepância não 
explicada 

2000 7.892 7.437 0.455 0.301  0.154 
2001 9.209 8.260 0.949 0.150 0.799 
2002 11.960 9.334 2.625 -0.689 3.315 
2003 14.596 9.965 4.631 -0.249 4.880 

 
Impostos estad. e 

munic. sobre a renda 
ref. 2000 

Impostos estad. e 
munic. sobre a renda 

ref. 1985 
Discrepância total Revisões nominais 

“conhecidas” 
Discrepância não 

explicada 

2000 4.153 0 4.153 0 4.153 
2001 6.396 0 6.396 0 6.396 
2002 7.151 0 7.151 0 7.151 
2003 9.003 0 9.003 0 9.003 

Elaboração do autor. 

Nota: 1 A primeira parte da tabela acima visa a demonstrar que mesmo controlando pelas principais reclassificações (da tabela 1) e pe-
las revisões ocorridas nos valores nominais anuais reportados para as contribuições para o “Sistema S”, a discrepância entre o 
valor reportado das OILPs federais nas contas “ref. 2000“é pouco menos de dois terços do valor esperado. A segunda parte 
da tabela, por sua vez, deixa claro que as contas “ref. 2000” classificam (pelo menos um dos) impostos estaduais e municipais 
como “imposto sobre a renda”, o que não era o caso nas contas “ref. 1985”. 

Terminamos essa seção notando que há considerável evidência de que as principais re-
classificações apontadas na tabela 2 acima não foram as únicas (ver tabela 5). Infelizmente, 

                                                 
7. Isso porque os ICs eram contabilizados como IRPs nos dados “referência 1985”.  
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entretanto, uma análise mais profunda das revisões ocorridas terá de esperar a publicação da 
metodologia completa das novas contas nacionais “referência 2000” pelo IBGE.8 

2.3  Como estimar a CTB “ref. 2000” trimestral? Uma metodologia simplificada  

Conforme vimos na tabela 1 acima, é conveniente dividir a CTB em cinco tipos de 
impostos. Infelizmente, o IBGE divulga trimestralmente apenas os dados dos impostos 
sobre produtos (nas contas nacionais trimestrais), de modo que os dados trimestrais 
dos outros quatro tipos de impostos devem ser estimados. A estratégia de estimação 
que seguimos em todos os casos foi a mesma e pode ser resumida em três passos, 
quais sejam: i) tentamos inicialmente reconstruir, com base em dados mensais ou 
trimestrais de diversas fontes e nas definições da metodologia oficial das contas nacionais 
“referência 1985” (IBGE, 2004b, apêndice 8), os valores anuais reportados nos 
documentos oficiais do IBGE – notadamente IBGE (2007a, tabela sinótica 18) e, 
anteriormente, IBGE (2004a, tabela sinótica 26);9 ii) tendo os valores reconstruídos 
se revelado superiores a 80% dos totais anuais em praticamente todos os casos relevantes, 
supôs-se que as parcelas não explicadas desses últimos se distribuíram uniformemente ao 
longo do ano; e, finalmente, iii) para obter estimativas para 2006 (ano para o qual valores 
anuais não estão disponíveis), assumiu-se que a parcela da CTB reconstruída nesse 
ano foi igual a de 2005.   

As três seções seguintes detalham os procedimentos utilizados em nossas tentativas 
de replicar os totais anuais oficiais de cada componente desagregado da carga tributária 
bruta total – e, portanto, explicam “de onde tiramos” os dados da seção 2.4.  

2.3.1  Grau de precisão das estimativas do agregado dos impostos sobre renda  
e a propriedade” e dos “impostos sobre o capital“ “ref. 2000” 

TABELA 6 

Graus de precisão finais das nossas estimativas do agregado dos IRPs e dos ICs  
(Em R$ bilhões correntes e em %) 

Ano Total  
anual 

Total  
explicado 

Total explicado 
+ IPTU 

Total inteiramente 
inexplicado 

Precisão  
sem IPTU 

Precisão  
com IPTU 

1995 38.14 34.32 37.17 0.97 89.99% 97.47% 
1996 45.47 40.28 43.77 1.70 88.58% 96.26% 
1997 56.98 50.90 54.98 2.00 89.32% 96.48% 
1998 66.25 60.26 64.53 1.72 90.96% 97.41% 
1999 71.01 64.46 69.27 1.74 90.78% 97.55% 
2000 89.111 76.73 82.78 6.33 86.12% 92.90% 
2001 105.981 91.20 97.94 8.03 86.06% 92.42% 
2002 132.431 115.73 122.96 9.46 87.39% 92.85% 
2003 149.991 130.40 139.48 10.51 86.94% 93.00% 
2004 168.551 145.69 156.20 12.35 86.44% 92.67% 
2005 204.21 PH 176.67 189.24 14.96 PH 86.51%PH 92.67% PH 
2006 222.81 PH 193.74 207.52 16.41 PH 86.52%PH 92.67% PH 

Elaboração do autor. 
Obs.: indica um dado das novas contas “ref. 2000” ajustado para “ref. 1985”1. PH indica dado “formalmente indisponível mas 

obtido por hipótese” (no caso, a de que o “grau de precisão com o IPTU” de 2005 e 2006 permaneceu igual ao de 2004). 

Nota: 1 Ou seja, a partir de 2000 somamos o total arrecadado com os impostos sobre o capital ao total dos IRPs propriamen-
te ditos. Note, ainda, que o fato de os dados “ref. 2000” para o período 1995-1999 não terem sido publicados em 
IBGE (2007a) – além, naturalmente, da falta de um equivalente ao apêndice 8 de IBGE (2004b) em IBGE (2007b) –  
nos obrigou a utilizar os dados “ref. 1985” para o período em questão (extraídos de IBGE, 2004a). Assim sendo, as-
sumimos (um tanto heroicamente) que os “demais” impostos estaduais e municipais sobre a renda que aparecem 
nas novas contas a partir de 2000 (ver tabela 5) – e que explicam o aumento do total inexplicado a partir desse ano 
na tabela acima – começaram a ser cobrados nesse ano. 

                                                 
8. Apenas as principais reclassificações acima foram divulgadas na versão preliminar (para informação e comentário) da 
metodologia das novas contas nacionais (IBGE, 2007b).  
9. Uma vez que o último dado disponível em IBGE (2007a) é o de 2004, tivemos de recorrer às estimativas de carga 
tributária da Secretaria da Receita Federal (SRF, 2006) para, com os devidos ajustes, obter um valor para a CTB em 
2005. Ver Dos Santos e Costa (2007) para detalhes.   
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A partir dos dados mensais da arrecadação i) de todos os tipos de imposto de 
renda (STN, 2007b); ii) da CPMF e da contribuição social sobre o lucro líquido 
de pessoas jurídicas (STN, 2007a); e iii) do IPVA e do “Imposto sobre Transmissões 
Causa-Mortis e Doações” (Ipeadata),10 foi possível explicar cerca de 87% dos IRPs 
totais (incluindo os ICs) anuais reportados nas novas contas nacionais entre 1999 e 
2004. Além disso, utilizando dados mensais dos Indicadores Fiscais e de Endivida-
mento (STN, 2007c) sobre a arrecadação mensal do IPTU nos anos de 2004 e 2005 
para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre,11 
pudemos “calibrar” o padrão sazonal do IPTU aplicando os pesos 0.42, 0.22, 0.21 e 0.15 
(do primeiro ao quarto trimestres, nessa ordem) aos valores anuais reportados pelo 
IBGE (2004a e 2007a) para o período 1995-2004  e às nossas estimativas para os 
anos 2005-2006.12 Finalmente, a hipótese de distribuição uniforme ao longo do ano 
foi utilizada para o pequeno montante restante de IRPs “inteiramente” não-explicados. 

2.3.2  Grau de precisão das estimativas das “contribuições previdenciárias” “ref. 2000”  

A metodologia seguida na estimação das contribuições previdenciárias trimestrais foi 
essencialmente a mesma da seção anterior, com apenas dois detalhes ligeiramente 
distintos, quais sejam: i) a lista de impostos e contribuições “primários” (obtidos em 
STN 2007a e 2007b) que são classificados como contribuições previdenciárias é grande 
demais para transcrever aqui;13 e ii) também os dados da arrecadação bruta do FGTS 
(obtidos no Ipeadata e em vários relatórios de administração da Caixa Econômica 
Federal)14 têm de ser levados em consideração.  

TABELA 7 

Graus de precisão das estimativas finais das “demais CPs” 
(Em R$ bilhões correntes e em %) 

Ano 
Demais CPs 
estimadas 

(excluindo o PIS) 

Dados ref. 1985 
(demais CPs 

federais) 
Precisão 

Demais CPs 
estimadas 

(incluindo o PIS) 

Dados ref. 2000 
(demais CPs 

federais) 
Precisão 

Dados ref. 2000 
(demais CPs 

totais) 
Precisão 

1995 35.38 35.38 100.00 41.26 41.26 PH 100.00 44.04 93.69 

1996 52.28 52.38 99.83 59.41 59.51 PH 99.85 62.68 94.79 

1997 56.89 57.94 98.19 64.14 65.19 PH 98.39 68.14 94.13 

1998 61.84 63.50 97.39 68.91 70.57 PH 97.65 74.18 92.89 

1999 66.93 66.93 100.00 76.38 76.38 PH 100.00 80.84 94.49 

2000 74.19 74.19 100.00 83.67 83.70 99.97 83.79 99.86 

2001 83.11 83.50 99.54 94.30 94.71 99.56 94.83 99.44 

2002 91.26 92.09 99.10 103.73 106.23 97.69 107.08 96.87 

2003 103.89 103.89 100.00 120.39 122.78 98.05 124.20 96.93 

2004 120.52 ND ND 139.79 142.93 97.81 145.12 96.33 

Elaboração do autor. 

Obs.: ND e PH indicam, respectivamente, dados “indisponíveis” e “formalmente indisponíveis mas obtidos por hipótese”. 

                                                 
10. Ambas essas últimas séries (que começam em 1997) tiveram de ser retropoladas até 1995 (ver Dos Santos e 
Costa, 2007, para detalhes).   
11. Juntas, essas cidades respondem por pouco mais de 1/3 da arrecadação nacional com o IPTU.  
12. Tais estimativas, por sua vez, foram construídas aplicando-se a média da razão entre a arrecadação do IPTU 
reportada em IBGE (2007a) e o valor anual dos IRPs “explicados” nos anos de 2003 e 2004 (isto é 0,715) aos valores 
observados desses últimos nos anos de 2005 e 2006. Apesar de simples, essa “regra de bolso” se mostrou capaz de 
replicar com boa precisão os dados da arrecadação do IPTU reportados nas contas nacionais para o período 1995-2002 
(com a exceção de 1996, ano no qual a arrecadação da CPMF foi nula). Em particular, tal procedimento se mostrou 
superior ao procedimento de utilizar os dados da arrecadação do IPTU publicados nas Finbra (STN, 2006), uma vez que 
esses são significativamente inferiores aos publicados nas contas nacionais, talvez por cobrirem apenas uma parcela dos 
municípios brasileiros).   
13. Tal lista se encontra reproduzida em Dos Santos e Costa (2007, Apêndice 1), entretanto.  
14. O problema é que a série do Ipeadata é interrompida em novembro de 2003, devendo, portanto, ser complementada 
com dados obtidos em vários relatórios da Caixa Econômica Federal.  
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Antes de apresentarmos o grau de precisão final de nossas novas estimativas das 
contribuições previdenciárias totais (ver tabelas 8 e 9 abaixo), cumpre destacar que é 
útil dividi-las (pelo menos até 2004)15 em “contribuições para a previdência dos 
servidores públicos” e “demais contribuições previdenciárias”. Com efeito, as tabelas 
7 e 8 abaixo deixam claro que o grau de precisão alcançado na primeira categoria é 
bem menor do que na segunda (dado o maior peso de estados e municípios – cujos 
dados tendem a ser de qualidade menor e sofrer revisões maiores16 – nas contribuições 
para a previdência dos servidores públicos). 

TABELA 8 

Graus de precisão das estimativas finais das contribuições para a previdência do setor 
público e das CPs totais até 2004 
(Em R$ bilhões correntes e em %) 

Ano 

Total anual das 
“Séries Primárias” 
das CPs dos serv. 

federais (1) 

CPs  serv. 
públ. (2) Precisão 

CPs totais 
estimadas = (1) + 
“demais CPs” est. 

(ver tab. 6) 

CPs_totais 
(incluindo o PIS) = 

(2) + “demais 
CPs” (ver tab. 6) 

CPs  
não-explicadas Precisão 

1995 2.227 3.38† 65.78% 43.139 47.43† 3.94 91.69% 

1996 2.711 3.33 81.52% 61.687 66.00† 3.92 94.12% 

1997 2.723 3.70 73.68% 66.297 71.84† 4.98 93.07% 

1998 2.629 3.62 72.54% 71.084 77.80† 6.27 91.95% 

1999 3.277 4.53 72.28% 79.157 85.37† 5.71 93.31% 

2000 3.517 11.05 31.83% 86.628 94.84 7.65 91.94% 

2001 4.126 12.95 31.86% 97.721 107.78 9.35 91.32% 

2002 5.366 15.55 34.51% 109.591 122.63 13.53 88.97% 

2003 5.283 17.13 30.84% 126.348 141.33 15.65 88.93% 

2004 7.924 22.56 35.13% 147.708 167.68 19.96 88.10% 

Elaboração do autor. 

Obs.:  indica um dado das contas “ref. 1985” (ajustado, se necessário, para “ref. 2000”).1 

Nota: 1 Assume-se, ainda (talvez heroicamente), que as significativas revisões nas CPs estaduais para a previdência pública re-
portadas nas novas contas nacionais se deveram apenas a reclassificações de antigas contribuições estaduais e muni-
cipais ao INSS para contribuições estaduais e municipais à previdência dos servidores públicos. Tais reclassificações 
(que nas contas “ref. 1985” ocorreram a partir de 2002) explicam a enorme queda nos graus de precisão de nossas 
estimativas das CPs dos servidores públicos a partir do ano 2000. 

TABELA 9 

Graus de precisão das estimativas finais das CPs totais 2004-2006 
(Em R$ bilhões correntes e em %) 

 CPs Totais Estimadas CPs totais CPs não-explicadas Precisão 

2004 147.71 167.68 19.96 88.10% 

2005 164.18 186.37 PH 22.19 88.10% PH 

2006 185.55 210.62 PH 25.07 88.10% PH 

Elaboração do autor. 

Obs: PH indica dado “formalmente indisponível mas obtido por hipótese” (no caso, a de que o grau de precisão total das nossas estimativas em 
2005 e 2006 permaneceu igual ao de 2004).   

Felizmente, o grau de precisão das estimativas agregadas permaneceu bastante al-
to durante toda nossa amostra (ver tabela 8), de modo que o ruído introduzido pela 
hipótese de distribuição uniforme ao longo do ano ter sido utilizada para o montante 
das CPs não-explicadas (essencialmente CPs de estados e municípios, ainda que a 

                                                 
15. Isso porque a variável “contr. (patronal) de servidor ativo civil” parece ter sido incorporada à variável “contr. previd. 
dos órgãos do poder público” a partir de 2005 nos dados de STN (2007a), de modo a prejudicar comparações históricas. 
16. Chama a atenção, ainda, o fato dos critérios do IBGE terem se mostrado algo erráticos (salvo explicações a serem 
publicadas na metodologia completa das novas contas “ref. 2000“) no que tange a classificação das contribuições 
previdenciárias de estados e municípios totais entre “contribuições para o INSS” e “contribuições para a previdência dos 
servidores públicos”. Uma vez que os problemas advindos desse fato afetam principalmente a desagregação (e não o 
total) das contribuições previdenciárias  estaduais e municipais, estes aparentemente não têm maiores implicações para 
nossas estimativas. 



ipea boletim de desenvolvimento fiscal | 04 | mar. 2007 21 

precisão de nossas estimativas das CPs federais tenha caído um pouco após 2003) 
tende a ser pequeno.17  

2.3.3  Grau de precisão das estimativas dos “outros impostos ligados à produção” “ref. 2000” 

TABELA 10 

Graus de precisão das estimativas finais dos OILPs 
(Em R$ bilhões correntes e em %) 

Ano 

OILPs “sobre a 
folha de pag.” 

estimados 
(inclui “Sist. S”) 

OILPs “sobre a 
folha de pag.” 

efetivos 
Precisão 

OILPs estimados 
totais 

(inclui “Sist. S”) 

OILPs  
efetivos 

OILPs  
não-explicados Precisão 

1995 4.73 4.73 100% 4.78 8.66† 3.52 55.14% 
1996 5.56 5.56 100% 5.62 10.42† 4.34 53.98% 
1997 5.93 5.93 100% 6.04 11.53† 5.02 52.35% 
1998 5.46 5.46 100% 6.12 12.92† 6.91 47.36% 
1999 5.18 5.19 100% 5.68 12.01† 6.35 47.33% 
2000 5.90 5.91 100% 6.68 12.24 5.77 54.54% 
2001 6.52 6.72 97.02% 7.42 15.08 8.06 49.21% 
2002 7.41 7.81 94.79% 8.33 18.04 10.07 46.20% 
2003 8.21 8.21 100% 9.33 21.26 12.52 43.89% 
2004 9.51 9.51 100% 11.04 24.95 14.76 44.24% 
2005 10.73 ND 100% PH 12.73 28.76 PH 16.04 44.24% PH 
2006 12.95 ND 100% PH 15.21 34.38 PH 19.17 44.24% PH 

Elaboração do autor. 

Obs.: † indica um dado das contas “ref. 1985” ajustado para “ref. 2000”, se necessário, de acordo com a tabela 2. ND e PH 
indicam, respectivamente, dados “indisponíveis” e “formalmente indisponíveis mas obtidos por hipótese” (a saber, 
que os graus de precisão de 2004 se mantiveram em 2005 e 2006).  

Como mencionado acima, vários impostos anteriormente listados como OILPs 
parecem ter sido reclassificados nas novas contas nacionais. Uma vez que não sabemos 
quais exatos impostos foram reclassificados (se é que o foram), optamos por assumir 
como OILPs explicados apenas as (várias) contribuições listadas como “OILPs sobre a 
folha de pagamento” em IBGE (2004b) – cujos totais anualizados indicam não terem 
sido reclassificadas – e aqueles “demais OILPs federais” explicitamente listados na 
tabela 18 das novas contas nacionais (IBGE, 2007a), isto é, as taxas de vigilância sani-
tária e de fiscalização das telecomunicações e dos serviços de energia elétrica. A fonte 
dos dados, mais uma vez, foi STN (2007a), com exceção dos dados sobre a arrecadação 
do “Sistema S” (cuja receita não é administrada pelo Tesouro Nacional e, portanto, 
não aparece em STN, 2007a). No caso dessa última variável, optamos por aplicar os 
pesos sazonais da série do salário educação aos totais anuais reportados pelo IBGE18 – 
dadas as profundas similaridades entre as “bases de arrecadação” de ambos os tributos.  

                                                 
17. Nesse contexto, cumpre louvar o fato de a Secretaria do Tesouro Nacional ter recentemente disponibilizado os 
“Indicadores de Desenvolvimento Fiscal” (STN, 2007c) com dados mensais sobre as contribuições previdenciárias de 
estados e municípios desde 2001. A despeito desses dados (ainda) apresentarem problemas importantes – em particular, 
a necessidade de manipular individualmente os arquivos com as séries de cada estado/município e o fato de observações 
em séries importantes parecerem inconsistentes entre si – a mera divulgação destes já traz a promessa de dias melhores 
para a literatura econométrica sobre os impactos “reais” da política fiscal no Brasil. Cumpre notar, ainda, que os dados 
das CPs de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, além do Distrito Federal – utilizados 
como aproximações das CPs dos estados (quantitativamente bem mais importantes que as dos municípios) – exibiram 
um padrão sazonal algo errático e não particularmente diferente da hipótese de distribuição uniforme ao longo do ano.     
18. Para o ano de 2005, os dados do "Sistema S“ foram obtidos em SRF (2006). Para o ano de 2006, assumimos que o 
peso do “Sistema S“ no total das OILPs sobre a folha de pagamento se manteve constante ao de 2005 (assumindo 
100% de precisão de nossa reconstrução desse último valor).  
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2.4  Novas estimativas propriamente ditas  

Período CT nominal CT nom. c/ ajuste saz. CT (% PIB c/ ajuste saz.) CP nominal IRP/IC nominal 

1995 T1 43.32 41.73 25.30% 10.64 10.75 
1995 T2 45.78 46.82 27.40% 10.98 9.82 
1995 T3 45.40 47.17 26.50% 11.85 8.78 
1995 T4 49.29 48.33 25.47% 13.96 8.79 
1996 T1 54.67 52.50 26.83% 14.83 15.03 
1996 T2 52.57 53.89 26.64% 14.96 10.23 
1996 T3 54.44 56.54 26.42% 16.31 9.29 
1996 T4 61.37 60.28 26.28% 19.95 10.92 
1997 T1 60.42 57.69 25.56% 17.07 15.91 
1997 T2 59.30 61.10 26.49% 16.90 13.73 
1997 T3 61.53 63.86 26.78% 17.43 12.30 
1997 T4 67.61 66.49 27.41% 20.44 15.04 
1998 T1 70.55 67.09 27.74% 18.36 21.60 
1998 T2 64.63 66.77 27.12% 18.56 14.10 
1998 T3 65.57 68.10 27.49% 18.89 15.38 
1998 T4 69.50 68.45 28.23% 22.00 15.17 
1999 T1 77.97 73.85 28.70% 21.18 21.80 
1999 T2 70.63 73.06 27.88% 19.97 14.35 
1999 T3 74.90 77.85 29.49% 20.52 16.54 
1999 T4 82.06 80.94 28.90% 23.69 18.33 
2000 T1 89.20 84.42 29.69% 22.86 27.45 
2000 T2 83.63 86.24 30.11% 21.94 20.72 
2000 T3 85.95 89.56 29.83% 23.18 18.75 
2000 T4 95.23 94.06 30.63% 26.85 22.19 
2001 T1 101.81 96.31 29.84% 25.18 28.65 
2001 T2 102.00 104.85 32.83% 25.97 25.54 
2001 T3 99.83 104.32 32.16% 25.86 24.14 
2001 T4 108.73 107.22 32.00% 30.77 27.64 
2002 T1 119.29 113.25 32.11% 28.03 39.15 
2002 T2 113.04 115.58 31.55% 28.33 30.22 
2002 T3 116.64 122.34 32.84% 30.57 30.24 
2002 T4 128.83 126.66 32.93% 35.70 32.82 
2003 T1 136.71 130.29 32.05% 32.83 42.24 
2003 T2 132.57 135.12 32.48% 32.65 37.36 
2003 T3 129.32 135.95 31.60% 34.18 33.36 
2003 T4 143.30 140.38 31.49% 41.66 37.03 
2004 T1 159.26 152.42 32.91% 37.96 48.84 
2004 T2 151.14 153.63 31.78% 39.41 38.64 
2004 T3 154.37 162.62 33.21% 41.07 38.47 
2004 T4 171.65 167.61 33.30% 49.24 42.59 
2005 T1 177.47 170.31 33.28% 43.33 55.54 
2005 T2 174.83 177.60 33.29% 44.14 51.86 
2005 T3 170.72 180.00 33.20% 45.47 44.02 
2005 T4 192.74 187.71 33.64% 53.43 52.80 
2006 T1 195.62 188.13 33.80% 48.69 60.83 
2006 T2 191.49 194.38 34.40% 49.09 57.52 
2006 T3 191.05 201.56 34.08% 51.63 50.54 
2006 T4 213.97 208.11 34.28% 61.21 55.04 

Elaboração do autor. 
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3  CARGA TRIBUTÁRIA: A ESCALADA CONTINUA 

José Roberto R. Afonso* 
Beatriz Barbosa Meirelles** 
Kleber Pacheco de Castro*** 

No início deste ano, foi descoberto que a carga tributária brasileira finalmente tinha 
caído: da casa de 38% para menos de 35% do PIB! Não porque teria sido freado o 
ímpeto arrecadatório dos fiscos nacionais, mas só porque o IBGE revisou e ampliou o 
montante nominal do PIB até 2005. Para a Economia, não houve maior refresco: 
a trajetória deste indicador na era do Real continuou visivelmente ascendente, só que 
ao longo de uma curva mais baixa.  

Agora, a recente divulgação dos balanços oficiais do exercício financeiro de 2006 
permitem estimar, com razoável segurança, os resultados fiscais do ano (sem contar as 
projeções para 2007, depois de passado metade deste ano). Antecipa-se a conclusão: a 
escalada continua e, se mantida a tendência do biênio 2006-2007, em pouco tempo 
se voltará ao mesmo patamar de carga tributária global que era registrado com a antiga 
série de contas nacionais.  

Esta breve nota apresenta e analisa a composição da carga tributária global em 
2006, destacando suas principais características – tais como maiores tributos, base de 
cálculo, divisão federativa.  

A metodologia aqui adotada é mais abrangente do que a adotada pelo Ministério 
da Fazenda.1 É considerado tributo toda arrecadação coletada compulsoriamente junto 
à Economia, independentemente da sua denominação jurídica; contam: impostos, ta-
xas, contribuições (previdenciárias, sociais e econômicas) e outras (como royalties). A 
exemplo da base dos fundos de participação, aqui é computado o produto da arrecada-
ção: a arrecadação normal mais a cobrança de tributos vencidos (incluindo multas e 
mora), excluídas restituições (como no caso do IRPF) e incentivos fiscais. A maior dife-
rença entre esta metodologia e a da Fazenda (e mesmo as contas nacionais do IBGE), 
porém, está na arrecadação estadual e municipal, que sempre foi subestimada em rela-
ção à informada nos balanços consolidados pelo próprio Tesouro Nacional.2 

                                                 
* Economista do BNDES, a serviço do Senado Federal, e pesquisador da Unicamp. E-mail: zeroberto.afonso@gmail.com 
** Mestre e graduada em Economia pela UFRJ; professora de Economia da Faculdade Moraes Júnior/Mackenzie-Rio. E-mail: 
meirelles.beatriz@gmail.com 
*** Economista graduado pela UFF. E-mail: kleberpcastro@gmail.com 
As opiniões aqui expressas são de responsabilidade exclusiva dos autores e não das instituições às quais estão 
vinculados. Elaborado com base em informações disponíveis até 10/7/2007.  
1. Para aprofundar as questões metodológicas e consultar séries históricas, ver AFONSO, José R.; MEIRELLES, Beatriz B. Carga 
tributária global no Brasil, 2000-2005: cálculos revisitados. Cadernos NEPP/Unicamp. Campinas, Unicamp, n. 61, mar. 2006. 
2. Em 2005, já com a nova série do PIB, a metodologia abrangente aqui adotada apurou uma carga global de 34,95% do PIB 
contra 33,71% nas contas da Receita Federal (SRF). A diferença no cálculo da União foi mínima (23,99 versus 23,62), maior no 
caso dos estados (9,06 versus 8,68) e muito grande nos municípios (1,90 versus 1,42), respectivamente, sempre em proporção 
do PIB. Já sobre as contas nacionais, embora o IBGE tenha revisto a série do PIB, não atualizou o cálculo da carga tributária: 
calculou em 31,14 a de 2003, abaixo dos 31,95 apurados pela SRF e 32,82 desta metodologia, sempre em proporção do 
produto interno e com diferenciais razoáveis nas três esferas de governo.  
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A carga tributária bruta global é um indicador macroeconômico, de simples apu-
ração, que expressa a grandeza relativa dessa receita tributária obrigatória proporcio-
nalmente ao PIB. Se este não é objeto de dúvidas, porque divulgado no âmbito das 
contas nacionais,3 a arrecadação pode ser obtida em diferentes fontes, mas, seguindo 
as recomendações internacionais para a contabilidade nacional, são usados os balanços 
contábeis anuais, atualmente levantados e consolidados pelo Tesouro Nacional junto 
às três esferas de governo.4  

A arrecadação tributária global de 2006 foi estimada em R$ 823,3 bilhões, o que 
representa 35,44% do PIB, mais uma vez, batido recorde histórico – agora, seguindo 
a nova série das contas nacionais. Em relação ao ano anterior, a variação nominal foi 
de 9,7% e, como o PIB aumentou 8,1%, resulta um aumento de carga tributária de 
0,5 pontos do PIB. Em valores per capita, a arrecadação chegou a R$ 4.485,34 por 
brasileiro, isto é, em apenas um ano, na média, o brasileiro passou a pagar R$ 346,00 
a mais em tributos (ver detalhamento na tabela ao final).  

Sobre a origem federativa de tal receita nacional, é destacado que a União sozinha 
coletou 24,26% do PIB, próximo a carga global média da América Latina. Para tanto, 
arrecadou em 2006 mais contribuições sociais (8,41%) do que impostos (7,14%) ou 
contribuições previdenciárias (5,21%, sempre do PIB). Ou seja, embora a reforma da 
Constituinte de 1988 tenha se empenhado em modernizar a cobrança de impostos e a 
eles dedicado um extenso capítulo da Carta Magna, há um sistema paralelo e maior 
para a cobrança de tributos no país – o das contribuições.  

Em que pese à recentralização da geração direta de tributos nesta década, continua 
importante o peso relativo dos governos subnacionais (31,6% da receita nacional).5 
Os estados responderam por 9,16% do PIB da carga, dos quais 7,13% levantados 
pelo ICMS (equivalente a toda a arrecadação de impostos federais no ano). Já os 
municípios arrecadaram o equivalente a 2,02% do PIB, índice bem razoável (com 
destaque para o incremento do ISS, que chegou a carga de 0,72% do PIB). 

                                                 
3. O PIB de 2006 nas contas trimestrais do IBGE foi de R$ 2.322,8 bilhões. 
4. A STN divulgou a consolidação na Portaria no 402, de 27/6/2007, e a disponibilizou em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/ 
contabilidade_governamental/execucao_orcamentaria_do_GF/Consolidacao_Contas_Publicas.xls>. 
No caso da União, é necessário recorrer a fontes de dados complementares no caso de duas receitas. A arrecadação do 
FGTS foi a informada pelo Ministério do Trabalho (CEF) e a do “Sistema S“ foi estimada tomando por base a receita de 
2005 e corrigida pela variação anual dos desembolsos com transferências para terceiros no último ano, no âmbito do 
fluxo de caixa da previdência social.   
Vale registrar, ainda, que no balanço de 2006 foi abandonada a prática dos anos anteriores de classificar os royalties 
como contribuições econômicas, mas tais receitas foram consideradas como antes para manter a consistência deste 
levantamento estatístico.  
No caso dos municípios, como a primeira consolidação de 2006 divulgada pela STN abrange 64% das unidades, foi 
extrapolada em 15% a receita tributária das demais (que devem compreender pequenas prefeituras do interior). Também 
a receita da dívida ativa estadual e municipal foi estimada como igual à de 2005 pela falta de informação desagregada 
na Portaria citada.  
5. Em 2006, pela primeira vez nos últimos anos, a União sofreu uma pequena perda de participação relativa (0,2 pontos) 
na divisão federativa da coleta direta da carga tributária explicado pelo pequeno recuo da carga das contribuições sociais 
(8,41% contra 8,55% do PIB em 2005).  
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TABELA 1  

Arrecadação direta por esfera de governo – 2005 e 2006 
2006 2005 

Esfera de governo 
R$ bilhões % PIB % total Per capita (R$) R$ bilhões % PIB % total Per capita (R$)

PIB 2.322,8       2.147,9       

Total 823,3 35,44 100,0 4.485 750,6 34,95 100,0 4.139 
União 563,5 24,26 68,4 3.070 515,2 23,99 68,6 2.841 
    Impostos 165,8 7,14 20,1 904 151,8 7,07 20,2 837 
    Contribuições sociais 195,3 8,41 23,7 1.064 183,5 8,55 24,5 1.012 
    Previdência Social 121,1 5,21 14,7 660 106,7 4,97 14,2 588 
    FGTS 36,5 1,57 4,4 199 32,2 1,50 4,3 178 
    Demais 44,8 1,93 5,4 244 41,0 1,91 5,5 226 
Estados 212,8 9,16 25,9 1.160 194,6 9,06 25,9 1.073 
    ICMS 165,7 7,13 20,1 903 152,4 7,09 20,3 840 
    IPVA 12,1 0,52 1,5 66 10,4 0,48 1,4 57 
    Demais 35,1 1,51 4,3 191 31,9 1,48 4,2 176 
Municípios 47,0 2,02 5,7 256 40,7 1,90 5,4 225 
    ISS 16,7 0,72 2,0 91 14,1 0,66 1,9 78 
    IPTU 11,0 0,47 1,3 60 9,9 0,46 1,3 55 
    Demais 19,3 0,83 2,3 105 16,7 0,78 2,2 92 

Elaboração dos autores. 

A decomposição da arrecadação nacional em 2006 por principais tributos confirma 
que, no debate da reforma tributária, é menos importante reclamar de serem exigidos 
mais de meia centena de tributos, porque há uma forte concentração da carga global.  

As cinco principais fontes (o ICMS estadual, as contribuições arrecadadas pela 
Previdência Social, o Imposto de Renda, a Cofins e o FGTS) responderam por 68% 
do total arrecadado em 2006 ou cerca 24% do PIB. Consideradas as dez principais 
fontes tributárias, geraram 83% do total ou 29,4% do PIB. Se já foi dito que o ICMS 
estadual lidera o ranking (um quinto da receita nacional), vale atentar que a soma das 
contribuições coletadas pela Previdência e FGTS arrecadaram pouco mais que o 
agregado de IR e CSLL (20,5% contra 19,4% da carga global, respectivamente). Não 
menos importantes, Cofins e PIS geraram 14% do total.  

TABELA 2 

Arrecadação tributária por principais impostos e contribuições – 2005 e 2006 
2006 2005 

Principais tributos 
R$ bilhões % PIB % total Per capita 

(R$) R$ bilhões % PIB % total Per capita 
(R$) 

PIB 2.322,8       2.147,9       
Total 823,3 35,44 100,0 4.485,3 750,6 34,95 100,0 4.139,2 
   ICMS 165,7 7,13 20,1 902,5 152,4 7,09 20,3 840,2 
   Previdência Social Ampliada1 132,5 5,70 16,1 721,7 116,8 5,44 15,6 644,1 
   Imposto de Renda (Global) 132,8 5,72 16,1 723,5 121,3 5,65 16,2 668,7 
   Cofins 89,1 3,84 10,8 485,4 86,5 4,03 11,5 477,2 
   FGTS 36,5 1,57 4,4 198,9 32,2 1,50 4,3 177,8 
   CPMF 31,9 1,37 3,9 174,0 29,0 1,35 3,9 159,9 
   IPI 26,8 1,15 3,3 145,9 24,1 1,12 3,2 132,7 
   Contrib. Lucro 26,5 1,14 3,2 144,6 24,9 1,16 3,3 137,6 
  PIS-Pasep 23,4 1,01 2,8 127,4 21,3 0,99 2,8 117,4 
   ISS 16,7 0,72 2,0 91,1 14,1 0,66 1,9 77,7 
   Imp. Importação 9,9 0,42 1,2 53,7 8,9 0,42 1,2 49,3 
   IPVA 12,1 0,52 1,5 65,7 10,4 0,48 1,4 57,3 
   IPTU 11,0 0,47 1,3 59,7 9,9 0,46 1,3 54,8 
   IOF 6,7 0,29 0,8 36,7 6,0 0,28 0,8 32,9 
   ITBI 2,4 0,10 0,3 13,2 1,9 0,09 0,2 10,2 
   ITCD 1,0 0,04 0,1 5,3 0,8 0,04 0,1 4,5 
   ITR 0,3 0,01 0,0 1,5 0,3 0,01 0,0 1,5 
   Demais tributos  98,1 4,22 11,9 534,4 89,8 4,18 12,0 495,2 

Elaboração dos autores. 

Nota: 1 Inclui “Sistema S” e Salário Educação. 
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Decompor a receita nacional por principais bases tributárias interessa ainda mais 
quando se avizinha a reabertura das discussões da reforma tributária, a partir da apre-
sentação de nova estratégia pelo Ministério da Fazenda, visando a fundir vários 
impostos indiretos em imposto sobre valor adicionado, com cobrança compartilhada 
entre os governos federal e estaduais. É um caminho correto a se considerar que a 
tributação indireta respondeu por mais da metade da elevada carga global brasileira.  

Os tributos incidentes sobre o mercado doméstico de bens e serviços geram 16,4% 
do PIB e aqueles que alcançam as transações financeiras, outros 2,6% do PIB (1,4 pontos 
só de CPMF); na soma, respondem por quase 54% da carga global. Alguns tributos com 
nítidos contornos cumulativos (Cofins, PIS, CPMF e ISS) geram quase 7% do PIB.  

Embora muitos prefiram evitar a discussão sobre as contribuições que alcançam 
a folha salarial, pela conexão inevitável com as polêmicas reformas previdenciária e 
trabalhista, não se deveria ignorar que esta é a segunda maior base de arrecadação: 
gera 8,63% do PIB ou cerca de um quarto da carga global. Consegue superar a tributação 
sobre renda, lucros e ganhos (6,23% do PIB ou 18% do total), área em que a Receita 
Federal goza de muito boa reputação relativamente às outras autoridades fazendárias 
de países latinos e emergentes, inclusive por conta do pioneirismo no uso da internet, 
do recurso a práticas sofisticadas como a do preço transferência e pelo uso intensivo 
de bases presumidas.  

Como seria de se esperar, as demais bases, patrimônio e comércio exterior, pesam 
pouco: 1,6% do PIB ou 4,5% da carga global. No primeiro caso, vale registrar que 
ainda resta um potencial grande a ser explorado, pois o imposto rural (ITR) continua 
praticamente nulo (0,01% do PIB) e o predial urbano (IPTU) arrecadou menos que 
o incidente sobre a propriedade de veículos (IPVA): 0,47 versus 0,52 por cento do 
PIB, respectivamente (por mais que este imposto estadual aplique alíquotas maiores 
que aquele municipal, a diferença entre o valor das bases sinaliza que as prefeituras 
podem aumentar mais sua receita própria).  

Comparadas a estrutura da carga por base de 2006 com 2005, destaca-se a perda 
de posição relativa da tributação sobre rendas (2,5 pontos relativos da carga global) ao 
tempo em que ganhou espaço a tributação dos salários e das transações financeiras. 

TABELA 3  

Arrecadação tributária global por categoria de origem da receita – 2005 e 2006 
2006 2005 

Arrecadação global e 
por categorias 

Principais tributos incluídos 
em cada categoria R$ 

bilhões 
R$ por 

habitante 
% do total
arrecadado

Carga 
% PIB 

R$ 
bilhões 

R$ por 
habitante 

% do total 
arrecadado 

Carga 
% PIB 

Global  823,3 4.485 100,0% 35,44% 750,6 4.139 100,0% 34,94% 

Mercadorias, serviços e bens  381,3 2.077 46,3% 16,42% 352,6 1.944 47,0% 16,41% 

  Produção e vendas em geral ICMS, IPI, Cofins, PIS  etc. 338,3 1.843 41,1% 14,56% 315,2 1.738 42,0% 14,67% 

  Produção e vendas específicas ISS, Cide, Royalties 32,0 175 3,9% 1,38% 27,4 151 3,6% 1,27% 

  Serviços públicos Taxas 11,0 60 1,3% 0,47% 10,0 55 1,3% 0,47% 

Salários  200,2 1.091 24,3% 8,62% 177,8 980 23,7% 8,28% 

  Empregados, servidores, autônomos Previdência+Servidores 41,6 227 5,1% 1,79% 37,6 207 5,0% 1,75% 

  Empregadores Previdência+FGTS+Sistema S+Sind. 148,3 808 18,0% 6,38% 127,8 705 17,0% 5,95% 

  Outros Previdência atrasados 10,4 56 1,3% 0,45% 12,4 68 1,6% 0,58% 

Renda e ganhos  144,7 788 17,6% 6,23% 152,7 842 20,3% 7,11% 

  Famílias IRPF+IRFTrab+IRFEstMun+Loterias 50,7 276 6,2% 2,18% 46,5 256 6,2% 2,16% 

  Empresas e acionistas IRPJ+CSLL+PIN+IRFJuro+IRFRem 93,2 508 11,3% 4,01% 75,8 418 10,1% 3,53% 

  Outros Resíduo 0,8 4 0,1% 0,03% 30,5 168 4,1% 1,42% 

Transações Financeiras CPMF+IOF+IRFCapitais 60,2 328 7,3% 2,59% 35,1 194 4,7% 1,64% 

Patrimônio IPTU, ITR, IPVA, ITBI, ITCD 26,9 146 3,3% 1,16% 23,4 129 3,1% 1,09% 

Comércio Internacional Imp. Importação 10,0 55 1,2% 0,43% 9,0 50 1,2% 0,42% 

Elaboração dos autores. 
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A decomposição da carga por base permite interessante comparação com a de 
outros países (aqui, é usada a tipologia adotada pelo FMI), de modo a identificar em 
que tributos o Brasil arrecada proporcionalmente mais do que as outras economias do 
mesmo porte. Uma carga de 35,4% do PIB supera em exatos oito pontos a média de 
27,4% apurada entre países em desenvolvimento em 2004, a partir de dados do Anuário 
do FMI, e fica abaixo em apenas três pontos da média de 38,8% calculada para países 
industrializados.6 No ranking por país, a atual carga tributária brasileira fica na 19a 
posição, superando países mais ricos como Canadá, Espanha, Nova Zelândia, Austrália, 
Japão e Estados Unidos. 

Pior do que o tamanho, o problema é a qualidade da carga. Não só a brasileira é 
demasiado elevada para os padrões de uma economia emergente, como a estrutura 
por bases de incidência é distorcida pelo exagerado peso dos tributos incidentes sobre 
bens e serviços: 16,7% do PIB versus média de 11,5% dos países mais industrializados. 
O excesso é tanto que compensa a diferença em sentido inversa auferida no bloco de 
impostos sobre renda: 7,6% aqui contra média de 14,5% do produto nos países ricos. 
Ora, é natural que a tributação sobre a renda seja mais expressiva nos países desenvol-
vidos do que em emergentes, porém, a tributação sobre bens e serviços no mercado 
interno é excessivamente elevada no Brasil – ainda mais se comparada aos demais 
países em desenvolvimento, média de apenas 10,8% do PIB (no ranking mundial, só 
perde para Croácia e Bielorússia, duas economias socialistas recém-convertidas ao 
capitalismo). Já tomado o conjunto de tributos indiretos, na média, representam apenas 
29% da receita tributária dos países industrializados contra 39% dos países em desen-
volvimento e 47% no Brasil. 

GRÁFICO 1  

Carga tributária por base de incidência – comparações internacionais 
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Fonte: Primária: Brasil (estimativa própria para 2006) e FMI para os outros países (ano de referência dos dados variam de 
2002 a 2004). 

Elaboração dos autores. 

                                                 
6. A fonte primária das estatísticas é: Government Finance Statistics Manual 2004, International Monetary Fund, 
Washington D.C.: December 2005. Os cálculos por blocos constam de Afonso e Meirelles (2005), op. cit.  
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Não custa lembrar que tais características resultam em estrutura tributária  
extremamente regressiva (na medida em que o consumo pesa proporcionalmente 
mais na renda dos mais pobres vis-à-vis os mais ricos)7 e também danosa à competiti-
vidade da produção nacional (porque persiste a cobrança de tributos cumulativos e, 
mesmo no caso dos não-cumulativos, crescem as reclamações de contribuintes que 
acumulam créditos por exportações e investimentos fixos). 

Por último, mencione-se que o viés de alta na carga tributária global de 2006 
aqui apontado (0,5 pontos do PIB) ficou aquém do apurado por outras fontes (é verdade 
que esta metodologia abrange mais tributos do que as outras). O Tribunal de Contas 
da União (TCU) calculou incremento de 0,65 pontos, que resultou em carga de 
33,9% do PIB em 2006.8 O Instituto Brasileiro de Política Tributária (IBPT), por 
sua vez, estimou tal aumento em 1,09 pontos e a carga global em 34,12%.9 Já Amir 
Khair, aplicando a mesma metodologia adotada pela Fazenda, calculou adicional de 
1,04% do PIB e carga global em 33,3% do PIB.10 Ele também projetou a carga de 
2007, com base na arrecadação efetivamente realizada nos cinco primeiros meses, e 
concluiu por um novo e maior incremento da carga, da ordem de 1,38% do PIB (dos 
quais 91% explicados pelo aumento da carga tributária federal, puxada pelo desem-
penho do Imposto de Renda e das contribuições previdenciárias).   

TABELA 4  

Carga tributária global – 2005 e 2006 – cálculos comparados 
% do PIB % do total 

Ano Esfera de governo 
Nosso TCU IBPT Khair Nosso TCU IBPT Khair 

Municípios 1,90 1,68 1,42 1,42 5,4% 5,0% 4,2% 4,3% 
Estados 9,06 8,80 8,75 8,70 25,9% 25,9% 25,6% 26,1% 
União 23,99 23,44 23,95 23,19 68,6% 69,1% 70,2% 69,6% 

2005 

Total 34,95 33,92 34,12 33,31 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Municípios 2,02 1,74 1,52 1,49 5,7% 5,0% 4,3% 4,3% 

Estados 9,16 9,08 9,12 8,90 25,8% 26,3% 25,9% 25,9% 
União 24,26 23,75 24,57 23,96 68,5% 68,7% 69,8% 69,8% 

2006 

Total 35,44 34,57 35,21 34,35 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Municípios 0,12 0,06 0,10 0,07 0,3% 0,1% 0,2% 0,1% 

Estados 0,10 0,28 0,37 0,20 -0,1% 0,3% 0,3% -0,2% 
União 0,27 0,31 0,62 0,77 -0,2% -0,4% -0,4% 0,1% 

Diferença 
(2006-2005) 

Total 0,49 0,65 1,09 1,04         

Fontes: BGU 2005, BGU 2006, CEF, Balanço dos Estados 2005, Finbra 2005 e Portaria no 402 da STN; TCU - Siafi, CEF, Con-
faz e Finbra; IBPT - Balanços da SRF, CEF, Confaz, Secretarias Estaduais de Fazenda e acompanhamento de dados 
municipais da LRF; Khair - Balanços da SRF, CEF, Confaz e estimativas próprias para os municípios. 

Há anos o Brasil vem realizando ajuste fiscal rigoroso e reconhecido até interna-
cionalmente. A questão é que, cada vez mais, tal ajuste se apóia em expansão contínua 
e crescente da carga tributária global. Por mais que algumas autoridades tentem negar 
o que a matemática mais elementar revela (afinal, a carga é uma simples conta aritmé-
tica, a receita dividida pelo produto), não há como continuar evitando ou fugindo de 
questões fundamentais para o debate macroeconômico nacional.  

                                                 
7. Para análise sobre a distribuição da carga tributária por famílias, segundo o extrato de renda, é altamente 
recomendável a leitura do trabalho coordenado pela professora Maria Helena Zockun: Simplificando o Brasil: propostas 
de reforma na relação econômica do governo com o setor privado. Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. São 
Paulo: Fipe, mar. 2007 (Texto para Discussão, n. 3). 
8. Ver Relatório sobre as Contas do Governo da República – Exercício de 2006. Tribunal de Contas da União, Brasília, 2007. 
9. Ver 2006 – Carga Tributária Brasileira – Revisada, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, Curitiba, mar. 2007. 
10. Ver Estimativa da Carga Tributária (CT) para 2007, mimeo., Amir Khair, São Paulo, jun. 2007. 
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No Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, quando os governos arrecadam 
tributos (seja qual for o título do que é cobrado compulsoriamente, se for no dia do 
vencimento ou se depois, se o aumento decorreu da criação de tributo ou da majoração 
de alíquota ou se resultou de outros expedientes) diminuem, exatamente no mesmo 
montante, a renda disponível das empresas e famílias. O aumento da carga tributária 
tem como contrapartida inevitável e imediata a redução das disponibilidades financeiras 
do setor privado. 

O que é sim possível de retrucar, recorrendo à macroeconomia clássica, é que os 
governos devolvem às famílias parte da renda que delas subtraem a título de transfe-
rências, na forma de benefícios (previdenciários e assistenciais) e de juros da dívida 
pública. É inegável que, no Brasil, nos últimos anos, tanto cresceu a receita tributária, 
quanto os gastos com transferências de renda. Mas, também é inegável que a carga 
tributária atinge contingente muito maior do que o de beneficiários daquelas transfe-
rências. Aliás, a carga atinge todos os brasileiros – ainda mais pela dominância dos 
tributos indiretos, cujos aumentos certamente são repassados em sua maior para os 
preços, em uma economia fortemente oligopolizada como a brasileira. A grande maioria 
destes contribuintes não ganha por ser aposentado, pensionista ou bolsista, quanto 
menos rentista.  

Mesmo neste antigo e esquecido conceito de carga tributária líquida, o aumento 
da parcela da renda nacional absorvida pelos governos, que automaticamente reduz a 
parcela do setor privado, tem efeitos importantes para desacelerar ou mesmo travar os 
chamados efeitos multiplicadores da economia, porque os governos não aproveitaram 
o aumento da carga para ampliar as parcelas próprias no consumo e no investimento. 
Este último, que é visto como o elemento dinâmico nas teorias não-clássicas, amarga 
as mais baixas taxas das últimas décadas: se este for um ano excepcional para os bens 
de capital, a taxa de investimento poderá subir para 20% do PIB, a metade da vigente 
na China, a título de comparação. 

Não há como dissociar o debate do tamanho e da qualidade da carga tributária 
do desempenho macroeconômico brasileiro, aquém das demais economias emergentes 
e ficando para trás até mesmo dentro da América Latina. Por certo, a tributação não é 
a única explicação para o fraco dinamismo, muito menos será a panacéia para acelerar 
o crescimento nacional. Mas, cresce o consenso de que este é um componente decisivo 
para explicar os problemas e, conseqüentemente, para as soluções. Um bom caminho 
para avançar nesse debate seria dedicar mais tempo a dimensionar melhor e compreender 
a composição da carga tributária nacional do que gastar tanto tempo e esforços para 
negar a matemática mais elementar.  
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ANEXO 

Detalhamento da estimativa da carga – 2005 e 2006 
2006 2005 

Esfera de governo 
R$ bilhões % PIB % total Per capita 

(R$) R$ bilhões % PIB % total Per capita 
(R$) 

PIB 2.322,8       2.147,9       
Total 823,3 35,44 100,0 4.485,3 750,6 34,95 100,0 4.139,2 
União1 563,5 24,26 68,4 3.069,8 515,2 23,99 68,6 2.841,3 
    IR 122,2 5,26 14,8 665,7 112,6 5,24 15,0 620,8 
    IPI 26,8 1,15 3,3 145,9 24,1 1,12 3,2 132,7 
    IOF 6,7 0,29 0,8 36,7 6,0 0,28 0,8 32,9 
    Imp. sobre Comércio Exterior 9,9 0,42 1,2 53,7 8,9 0,42 1,2 49,3 
    ITR 0,3 0,01 0,0 1,5 0,3 0,01 0,0 1,5 
    Taxas 3,7 0,16 0,4 19,9 3,2 0,15 0,4 17,9 
    Previdência2 121,1 5,21 14,7 659,5 106,7 4,97 14,2 588,1 
    Cofins 89,1 3,84 10,8 485,4 86,5 4,03 11,5 477,2 
    CPMF 31,9 1,37 3,9 174,0 29,0 1,35 3,9 159,9 
    CSLL 26,5 1,14 3,2 144,6 24,9 1,16 3,3 137,6 
    PIS-Pasep 23,4 1,01 2,8 127,4 21,3 0,99 2,8 117,4 
    Contrib. Seg. Serv. Público3 6,7 0,29 0,8 36,7 5,8 0,27 0,8 32,1 
    Outras contribuições sociais4 6,2 0,27 0,8 33,7 5,8 0,27 0,8 31,9 
    FGTS5 36,5 1,57 4,4 198,9 32,2 1,50 4,3 177,8 
    Contribuições Econômicas 6 29,5 0,47 3,6 160,6 26,0 1,21 3,5 143,3 
    Salário Educação 6,9 0,30 0,8 37,7 5,8 0,27 0,8 31,8 
    Sistema S5 4,5 0,19 0,5 24,5 4,4 0,20 0,6 24,2 
    Multas e Dívida Ativa 11,6 0,50 1,4 63,4 11,8 0,55 1,6 64,8 
Estados7 212,8 9,16 25,9 1.159,5 194,6 9,06 25,9 1.073,3 
    ICMS 165,7 7,27 20,1 902,5 152,4 7,09 20,3 840,2 
    IPVA 12,1 0,52 1,5 65,7 10,4 0,48 1,4 57,3 
    ITCD 1,0 0,04 0,1 5,3 0,8 0,04 0,1 4,5 
    IRRF 7,4 0,28 0,9 40,5 6,1 0,28 0,8 33,6 
   TAXAS 6,1 0,26 0,7 33,5 5,3 0,25 0,7 29,4 
    Previ. Estadual 15,4 0,68 1,9 84,0 14,6 0,68 1,9 80,4 
    Contribuições de Melhoria e Econômicas 0,4 0,03 0,1 2,3 0,7 0,03 0,1 3,8 
    Demais (multas, juros e dívida ativa)8 4,7 0,20 0,6 25,7 4,4 0,20 0,6 24,0 
Municípios 9 47,0 2,02 5,7 256,0 40,7 1,90 5,4 224,6 
    ISS 16,7 0,69 2,0 91,1 14,1 0,66 1,9 77,7 
    IPTU 11,0 0,47 1,3 59,7 9,9 0,46 1,3 54,8 
    ITBI 2,4 0,10 0,3 13,2 1,9 0,09 0,2 10,2 
    IRRF 3,2 0,12 0,4 17,3 2,6 0,12 0,3 14,3 
    Taxas 3,0 0,14 0,4 16,2 3,0 0,14 0,4 16,4 
    Previd. Municipal 3,6 0,14 0,4 19,6 3,0 0,14 0,4 16,4 
    Contribuições de Melhoria e Econômicas 2,3 0,08 0,3 12,3 1,8 0,08 0,2 9,8 
    Demais (multas, juros e dívida ativa)8 4,9 0,21 0,6 26,6 4,5 0,21 0,6 24,9 

Elaboração dos autores. 

Nota: 1 Fonte: Balanço Geral da União. 
2 Dados extraídos da Execução Orçamentária da União. Inclui Simples/Previdência. 
3 Inclui "Cota-Parte do Serv. no Fundo de Saúde Militar", classificada como "Outras Receitas" no Balanço da STN. 
4 Inclui "Receita Part. Seguro-Dpvat-Sist. Nac. de Trânsito", classifacada como "Outras Receitas" no Balanço da STN. 
5 Em 2005, a fonte dos dados é o cálculo de carga tributária efetuado pela SRF. Em 2006, considerou-se a arrecadação 
publicada no relatório da Caixa Econômica Federal. 

6 Inclui "Util.Recurso Hidricos-Trat. Itaipu", classificada como "Outras Receitas" no Balanço da STN. 
7 Em 2005, a fonte dos dados é o cálculo de carga tributária efetuado pela SRF. Em 2006, a arrecadação do Sistema S 
foi estimada aplicando-se a variação nominal de 2,19% das transferências a terceiros do INSS sobre a arrecadação 
apurada em 2005. 

8 Fonte em 2005: Balanço dos Estados/STN. Fonte em 2006: Portaria no 402/STN.  
9 Em 2005, como o Finbra cobre somente 77% dos municípios, aplicou-se uma receita 5% adicional sobre o IPTU, o 

ISS e as Taxas. O IPTU, o ISS e o ITBI incluem a arrecadação de Brasília. As demais rubricas de Brasília estão classifica-
das nas receitas estaduais. 
Em 2006, a fonte é a Portaria no 402/STN. Como a abrangência é de 2/3 dos municípios, aplicou-se uma receita adi-
cional de 15% sobre todas as rubricas. 

10 Estimado em 2006 com base no percentual do PIB apurado em 2005. 

 



ipea boletim de desenvolvimento fiscal | 04 | mar. 2007 33 

4  UMA ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DO SUPERÁVIT PRIMÁRIO 
NO BRASIL 

Alexandre Manoel Angelo da Silva* 
José Oswaldo Cândido Júnior* 

4.1  Introdução 

No Brasil, a política fiscal a partir de 1999 baseia-se em uma regra de política fiscal 
que busca a garantia da solvência do setor público ao longo do tempo. Nesse sentido, 
o governo anuncia uma política de geração de superávits primários e o que se tem 
observado ao longo dos últimos anos é que os resultados obtidos estão sendo cumpri-
dos e em alguns casos acima da meta fixada. De fato, ao menos no curto prazo, parece 
não haver dúvidas do quão crível tem sido essa política. 

Todavia, há de se mencionar que existe a possibilidade de assimetria de informações 
na execução da política fiscal, o que pode, pelo menos no curto prazo, privilegiar os 
policy-makers diante dos agentes de mercado, tornando possível, por exemplo, o usufruto 
dos benefícios de uma política fiscal sustentável que pode passar a não ser sustentável 
quando se eliminam as assimetrias informacionais. 

Dessa forma, em virtude da centralidade assumida pela política fiscal no gerenci-
amento da política macroeconômica no Brasil, aumenta-se a importância de se dimi-
nuir possíveis assimetrias de informação relativas à política fiscal no Brasil, trazendo 
análises e informações adicionais sobre o ajuste fiscal. Logo, a fim de avaliar a susten-
tabilidade da política fiscal, sobretudo no médio e longo prazo, cresce a necessidade 
de se observar indicadores alternativos que não se resumem apenas ao fluxo de receitas 
e despesas e à relação dívida pública/PIB. Caso contrário, os agentes correm o risco de 
avaliar a política fiscal de forma míope. 

Neste artigo, chama-se atenção para as variáveis de contabilidade pública que estão 
relacionadas à construção do resultado primário. A partir dessas variáveis, analisam-se 
dois indicadores que fornecem informações adicionais sobre a execução da política fis-
cal e sobre a aferição da sustentabilidade da política fiscal no médio e/ou longo prazo. 

Além dessa introdução, o artigo contém mais cinco seções. Na segunda seção será 
discutido como os restos a pagar e o float podem influenciar na obtenção do superávit 
primário. A terceira seção formaliza os efeitos do float sobre a sustentabilidade da 
dívida pública. Na seção seguinte, discutem-se os benefícios para o gestor público de 
aumentar o float. Na quinta seção, analisa-se a evolução recente do float e constata-se 
o incremento desse artifício contábil na administração do superávit primário. Final-
mente, a última seção é reservada para as conclusões. 

                                                 
* Técnicos de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos Regionais e Urbanos – Dirur/Ipea. 
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4.2  Variáveis da contabilidade pública e o superávit primário do governo central1 

Um dos principais objetos de análise da contabilidade pública é o acompanhamento 
da execução orçamentária. Desse modo, quando se busca melhor compreender a 
execução da programação financeira governamental, torna-se crucial o entendimento 
de conceitos e variáveis da contabilidade pública.  

De acordo com a Lei no 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos da União, dos estados, dos municípios e 
do Distrito Federal, a despesa pública deve ser contabilizada sob o regime contábil de 
competência e passa por três estágios: empenho, liquidação e pagamento. Segundo 
Pascoal (2004), o empenho é o ato que oficialmente reserva (destaca) determinado 
montante de uma dotação orçamentária para fazer frente a uma despesa específica. 
Por sua vez, quando o serviço (bem) que deu origem a essa despesa já foi efetuado 
(entregue) e reconhecido pelo ordenador de despesas, ocorre o estágio referente à 
liquidação da despesa pública. Por fim, quando há o desembolso efetivo do dinheiro, 
ocorre o estágio referente ao pagamento.   

No entanto, no que concerne à apuração do resultado primário brasileiro, no 
conceito acima da linha, o regime contábil utilizado na apuração das despesas é o de 
caixa, ou seja, a despesa somente afeta o resultado primário quando é efetivamente paga, 
que é o estágio da despesa correspondente ao pagamento.2 Dessa forma, determinado 
bem (serviço) entregue (efetuado) ao governo em julho de 2005, mas pago em janeiro de 
2006, somente afeta o resultado primário em 2006. Nesse caso, no final do exercício 
financeiro de 2005, surgem os restos a pagar, que correspondem às despesas realizadas em 
determinado ano, com pagamentos postergados para o ano seguinte.   

Existem dois tipos de restos a pagar. Os restos a pagar processados e aqueles não 
processados. Os do primeiro tipo correspondem a despesas que já foram liquidadas 
no exercício anterior, mas não foram pagas. Os do segundo tipo correspondem a 
despesas que foram empenhadas, mas não chegaram a ser liquidadas nem pagas no 
exercício anterior.  

Segundo Mota (2004), na contabilidade pública, o termo liquidação da despesa 
representa o momento de sua apropriação, o que equivale ao reconhecimento da despesa 
em um regime contábil de competência. Dessa maneira, somente cabe mencionar poster-
gação de despesas no caso dos restos a pagar processados. Contudo, para os propósitos 
deste artigo, também se consideram os restos a pagar não-processados como elemento de 
postergação das despesas, haja vista que a inscrição dos restos a pagar não-processados 
implica a assunção de obrigações em volume superior à capacidade de pagamento, acarre-
tando o comprometimento de receitas futuras e a imobilização do governo no início de 
cada exercício financeiro. Assim, de maneira similar aos restos a pagar processados, diz-se 

                                                 
1. Inicialmente, vale destacar que a análise empírica se foca no governo federal, durante o período janeiro de 2003 a 
dezembro de 2006. É válido esclarecer o porquê dessa escolha. Assim, deve-se observar que a análise desenvolvida 
somente é possível em virtude da existência do banco de dados Siga Brasil do Senado Federal (SF), que é um banco de 
dados de acesso público via sítio do SF. Desse modo, destaque-se que, no Siga Brasil, apenas são disponibilizados os 
dados orçamentários do governo federal, a partir de janeiro de 2002. Dessa forma, desde que o estudo desenvolvido nas 
próximas seções se utiliza dos dados de Restos a Pagar (RAP), inicia-se a análise em janeiro de 2003, pois a execução 
dos RAPs de 2002 vige a partir de 2003.   
2. No que diz respeito às receitas, não há divergência entre a Lei no 4.320/64 e a metodologia de apuração do resultado 
primário, pois ambas calculam as receitas pelo regime contábil de caixa. 
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que o incremento da inscrição dos restos a pagar não-processados frente ao respectivo 
pagamento é fonte de inconsistência do resultado primário, pois deteriora o regular 
funcionamento da programação financeira do ano seguinte.3  

Fernandes (2004) analisa o processo de cálculo do resultado primário conside-
rando a estimativa do float, que é a diferença entre o valor das despesas primárias 
inscritas em restos a pagar no final do ano e o valor dos restos a pagar que são pagos 
no exercício financeiro. Ao utilizar dados do Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (Siafi), no período de 2000 a 2003, esse autor 
demonstra que há uma tendência de crescimento do float dos restos a pagar processados 
e do float dos restos a pagar não-processados do governo central.  

Neste artigo, considera-se o total de float,4 que é a soma do float de restos a pagar 
não-processados (diferença entre o valor das despesas primárias inscritas em restos a 
pagar não-processados no final do ano e o valor dos restos a pagar não-processados que 
são pagos no exercício financeiro) com o float de restos a pagar processados (diferença 
entre o valor das despesas primárias inscritas em restos a pagar processados no final do 
ano e o valor dos restos a pagar processados que são pagos no exercício financeiro). 

Ao se considerar o float, nota-se que existe uma diferença entre o resultado pri-
mário no conceito de caixa (RP) e a economia orçamentária efetiva do governo, isto 
é, o resultado primário que utiliza a despesa no conceito de competência. Quando se 
exclui o float (F) do resultado primário no conceito de caixa, tem-se uma proxy do 
resultado primário que utiliza a despesa no conceito de competência. Ao longo deste 
artigo, chama-se essa proxy de resultado primário ajustado (RPA). 

4.3  Impactos do aumento do float sobre a sustentabilidade da dívida pública 

Os conceitos definidos na seção anterior podem ser descritos e formalizados em 
equações com o objetivo de analisar os impactos do aumento do float sobre a sus-
tentabilidade da dívida pública. Inicialmente, evidencia-se o resultado primário 
obtido no conceito de caixa: 

tttt DDRAPRRP −−=  (1) 

em que Rt é a receita primária arrecadada no ano t, DRAPt é o pagamento no ano t de 
restos a pagar inscritos em exercícios anteriores ao ano t e Dt constitui as demais des-
pesas primárias pagas no ano t. No caso do float, tem-se: 

ttt DRAPRAPIF −=   (2) 

na qual RAPIt equivale aos restos a pagar (processados e não-processados) inscritos no 
ano t. Assim, o resultado primário ajustado é dado por: 

ttt FRPRPA −=  (3) 

Ao substituir (1) e (2) em (3), obtém-se: 

tttt RAPIDRRPA −−=  (4) 

                                                 
3. Existem requisitos que normatizam a inscrição das despesas empenhadas em restos a pagar, ver Decreto no 93.872/86. 
4. Daqui por diante, denomina-se o total de float simplesmente como float.  
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É válido destacar que, para analisar a sustentabilidade da dívida pública, o conceito 
mais adequado é o de resultado primário ajustado. Com isso em mente, é possível 
mostrar os efeitos do float sobre essa sustentabilidade a partir da restrição orçamentária 
intertemporal do governo:  

( ) 111 −−++−= tttt BiRPAB  (5) 

em que Bt é o estoque de dívida pública no período t e it-1 é a taxa nominal de juros no 
período t-1.  

Em consonância com Marinheiro (2005), a equação (5) pode ser reescrita em 
termos reais ao dividi-la pelo nível de preços no período t (Pt): 
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A equação (6) pode ser simplificada ao denominar suas frações por letras minúsculas 
dos respectivos numeradores e utilizar a seguinte definição de taxa real de juros 
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( ) 11 −++−= tttt brrpab  (7) 

Ao considerar a taxa real de juros estacionária em torno da média e resolvendo 
(7) de forma recursiva, obtém-se:  
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em que f é o float em termos reais. A equação (8) pode ser reescrita da seguinte maneira: 
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Ao definir E (.) como esperança condicional sobre a informação no período t, a 
sustentabilidade da dívida pública mantém-se, se somente se:  
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Assim, se satisfeita a condição de transversalidade posta na equação (10), o valor 
presente dos fluxos dos futuros superávits primários esperados (no conceito de caixa) é 
igual aos fluxos dos futuros floats esperados mais o valor corrente da dívida pública em 
termos reais. Dessa forma, é de se esperar que, com crescentes floats, esperem-se crescentes 
fluxos de superávits primários, a fim de manter a sustentabilidade da dívida pública. 

4.4  Os benefícios do aumento do float  

Desde que maior float necessariamente significa maior esforço fiscal no futuro, do 
ponto de vista do gestor público, quais seriam os benefícios em se aumentar de forma 
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persistente o float? Visto que a despesa (na forma de empenho ou de liquidação) se 
efetuada terá de ser paga em algum momento, seja no ano seguinte ou em qualquer 
outro ano, quais são os benefícios para o gestor público incrementar o float?  

Este artigo advoga a tese de que há incentivos contábeis e econômicos em se ele-
var persistentemente o float.5 Em virtude de as despesas só afetarem o resultado pri-
mário quando são efetivamente pagas, o governo costuma segurar o pagamento de 
um ano para o outro para gerar, temporariamente, um superávit primário mais eleva-
do. Em outras palavras, o ganho contábil em aumentar os restos a pagar é conseguir 
melhorar o resultado do superávit primário para determinado ano, isso permite mos-
trar que está sendo feito esforço fiscal maior, quando o que de fato ocorreu foi a pos-
tergação de pagamentos de despesas que já foram realizadas. Com isso, no governo 
federal, são cumpridas as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na 
Lei Orçamentária Anual e nos outros instrumentos legalmente estabelecidos passíveis 
de fiscalização pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 

É válido também mencionar que os restos a pagar são contabilizados como Dívi-
da Flutuante, a qual não entra na contabilidade da DLSP. Todavia, no futuro, os 
restos a pagar podem se transformar em Dívida Consolidada (Fundada), o que torna 
possível gerar superávit primário maior no ano anterior que termina por aumentar a 
DLSP do ano seguinte.   

Destaque-se que existem duas formas de pagar os “restos a pagar”. Uma forma é 
utilizar receita corrente primária, o que significa que esse pagamento é contabilizado 
como despesa, pressionando o resultado primário e, conseqüentemente, comprome-
tendo despesas que haviam sido autorizadas para o ano corrente, que devem ser pos-
tergadas, caso não haja aumento substancial da receita. A outra forma é por meio da 
diminuição do superávit primário. Nesse caso, aumentam-se as necessidades de finan-
ciamento (endividamento) e o governo é obrigado a lançar títulos no mercado para 
pagar os restos a pagar. Essa última operação transforma uma dívida flutuante em 
dívida fundada e, em conseqüência disso, aumenta a DLSP. É por isso que se denota 
o aumento do superávit primário via incremento de float como algo inconsistente, 
pois ou se tem impacto negativo no resultado primário do ano seguinte ou se aumen-
ta a DLSP. 

Quais seriam, pois, os incentivos econômicos em se aumentar de forma persis-
tente o float? Em muitos casos, governos ganham com a postura de serem fiscalmente 
mais responsáveis do que realmente são, auferindo, portanto, credibilidade e reputação 
que podem não ser sustentadas ao longo do tempo.6 De acordo com o exposto na 
seção 2, em consonância com a teoria de expectativas racionais, o anúncio por repetidas 
vezes de que o governo estaria comprometido com uma política fiscal mais rígida e a 
conseqüente demonstração do cumprimento dessas metas torna a política fiscal crível. 
No curto prazo, como corolário dessa política, torna-se possível obter-se mais reduções 

                                                 
5. Lima e Miranda (2006) chamam ainda atenção para os incentivos políticos do float, haja vista que, segundo esses 
autores, o efetivo pagamento dos restos a pagar é um instrumento de barganha política do Executivo junto ao 
Legislativo.  
6. É válido chamar atenção para a política fiscal dos governadores neste início de mandato, em janeiro de 2007, haja 
vista que vários dos eleitos se comprometeram com um austero ajuste fiscal. Nesse caso, a fim de verificar a consistência 
desses ajustes, seria interessante ter acesso aos dados desses estados. Infelizmente, no Brasil, a transparência das contas 
públicas estaduais ainda está muito distante da transparência das contas públicas do governo federal.  
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no custo de financiamento da dívida pública, com impacto positivo na trajetória dessa 
dívida, mesmo que o superávit primário maior seja feito por meio de mecanismos 
espúrios como o aumento do float. 

4.5  A evolução recente do float e a consistência do superávit primário 

Em 2003, os analistas econômicos foram surpreendidos com o anúncio de uma meta 
de superávit primário de 4,25% do PIB, ante a meta de 3,75% do PIB até então vi-
gente. Nos anos 2003, 2004, 2005 e 2006, a meta de resultado primário do setor 
público consolidado foi alcançada com êxito, destacando-se que, com exceção de 
2006, a meta de superávit primário do governo central (governo federal e Banco Cen-
tral do Brasil), que é de 2,45% do PIB, também foi alcançada com êxito.7 Será que 
esse êxito significa maior consistência? 

De acordo com a tabela 1, com exceção de 2004, em todos os anos do período 
2000-2006, o float tem aumentado persistentemente.  

TABELA 1 

Execução da programação financeira do governo central  
(Em R$ milhões) 

 

Restos a pagar 
inscritos 

Restos a pagar 
pagos 

Resultado 
primário Float 

Resultado 
primário ajustado 

(% PIB) 

Resultado 
primário (% PIB)

Float  
(% PIB) 

Resultado 
primário ajustado 

(% PIB) 

1999 24.760 20.371 20.164 4.388 15.776 2,07% 0,45% 1,62% 

2000 14.541 23.031 20.982 -8.489 29.472 1,91% -0,77% 2,68% 

2001 25.298 10.017 21.737 15.281 6.456 1,81% 1,27% 0,54% 

2002 18.091 17.471 31.713 620 31.093 2,36% 0,05% 2,31% 

2003 31.681 8.994 39.289 22.687 16.602 2,52% 1,46% 1,07% 

2004 21.642 11.899 49.369 9.744 39.625 2,79% 0,55% 2,24% 

2005 38.980 12.736 52.817 26.244 26.573 2,73% 1,35% 1,37% 

2006 41.505 21.111 49.803 20.395 29.408 2,38% 0,98% 1,41% 

Fonte: No período 2000-2002, utilizam-se os dados expostos em Fernandes (2004), que consideram somente os Grupos de 
Despesa 3, 4 e 5 (Custeio + Investimentos + Inversões Financeiras). No período 2003-2006, utilizam-se os dados 
encontrados no sítio do Senado Federal (Siga Brasil), os quais consideram todos os Grupos de Despesa. Em 2006, uti-
liza-se a estimativa de PIB evidenciada pela Secretaria do Tesouro Nacional na divulgação do resultado primário. 

Ainda em relação à tabela 1, nota-se que, em todos os anos, a economia orça-
mentária auferida (resultado primário ajustado) foi menor do que o resultado primá-
rio alcançado (divulgado), o que sugere que as metas de superávit primário foram 
alcançadas de forma inconsistente. De fato, ao descontar-se o float e obter-se o resul-
tado primário ajustado, percebe-se que, com exceção de 2004, em nenhum ano obte-
ve-se a economia orçamentária de 2,45% do PIB, que desde 2003 é a meta oficial de 
superávit primário do governo central estabelecida na LDO. Portanto, de acordo com 
a discussão anterior, é possível afirmar que houve benefícios contábeis e econômicos 
para os gestores federais se mostrarem condescendentes com a tendência de cresci-
mento do float no período 2000 a 2006. Além disso, pode-se afirmar que, no período 
2003 a 2006, apesar da maior meta de superávit primário estabelecida, não houve 

                                                 
7. É importante ressaltar que, em virtude de a disponibilidade pública ser apenas de dados do governo central, o foco 
analítico deste artigo é apenas o governo central. Entretanto, em termos de inferência sobre o setor público consolidado, 
isso não necessariamente significa perda substancial de informação, pois, em média, no período 2003-2006, o governo 
central tem correspondido a aproximadamente 65% da DLSP e 60% do resultado primário do setor público consolidado. 
Ademais, é difícil acreditar que os resultados primários dos governos municipais e estaduais possuem consistência maior 
do que o do governo central. 
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alteração na consistência da política de geração de superávit primário em relação ao 
período 2000 a 2002. 

Em termos anuais, de acordo com a definição utilizada, parece não haver dúvi-
das de que o superávit primário do governo central tem sido obtido de forma incon-
sistente. Contudo, não faz sentido em termos práticos ou teóricos realizar levanta-
mentos mensais de float, que é a medida utilizada para indicar o grau de consistência 
do resultado primário. 

Diante disso, a partir de quatro tradicionais variáveis de contabilidade pública, 
sugerem-se dois indicadores (mensais) que representam proxies do grau de consistên-
cia do resultado primário e que, se monitorados de forma adequada, trazem valiosas 
informações sobre a consistência da política fiscal executada. No gráfico 1, evidencia-
se o primeiro indicador, que é a fração entre a despesa paga (numerador) e a despesa 
autorizada (denominador). 

A variável despesa paga corresponde ao terceiro e último estágio da despesa (pa-
gamento). Na variável despesa autorizada, registra-se a soma dos valores da dotação 
inicial com os cancelamentos e remanejamentos relativos à abertura de créditos adi-
cionais. Dessa forma, quanto mais próxima essa fração estiver do número 1 (100%), 
de forma mais intensa se executa a programação financeira, ou seja, menos os orde-
nadores de despesa conseguem conter os ímpetos para elevar gastos. Em conseqüência 
disso, com vistas a cumprir a meta de superávit primário (anual), os gestores tendem a 
precisar mais fortemente do mecanismo do float,8 aumentando, pois, a inconsistência 
do superávit primário. Analogamente, quanto mais próxima de zero for essa fração, 
menor tende a ser a necessidade de float. 

GRÁFICO 1 

Despesa paga (últimos 12 meses) dividida pela despesa autorizada (últimos 12 meses)  
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Fonte: Acesso Livre Siga Brasil. 

                                                 
8. No jargão das pessoas que lidam com orçamento público, o uso do float significa “pedalar” despesas. Nesse sentido, 
o termo “pedalar” é utilizado como sinônimo de postergar. 
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No gráfico acima, observe que, ao longo dos anos de 2003 e de 2006, anos em 
que se obtiveram os menores resultados primários ajustados (tabela 1), em média, 
obtêm-se os maiores índices de pagamento de despesa em relação à despesa autoriza-
da. De fato, conforme supracitado no parágrafo anterior, quanto maior for esse indi-
cador, maior é o indício de float e, conseqüentemente, maior é a inconsistência do 
resultado primário obtido no fim do exercício financeiro. 

No gráfico 2, evidencia-se o segundo indicador utilizado como proxy do grau de 
consistência do resultado primário. Trata-se da fração entre a variável que mensura os 
restos a pagar pago (numerador) e a variável despesa primária (denominador). A vari-
ável restos a pagar pago corresponde ao montante de restos a pagar que estavam ins-
critos e que foram efetivamente pagos no mês. Por sua vez, a variável despesa primária 
corresponde ao total das despesas primárias (não-financeiras). Essa é exatamente a 
mesma variável utilizada para o usual cálculo do resultado primário. 

Assim, quanto maior for essa fração, ou seja, quanto maior for o montante de 
restos a pagar pago em relação às despesas primárias, maior é a sugestão de incremen-
to de float no final do período, pois maior está sendo a pressão sobre a programação 
financeira executada no período corrente. Analogamente, quanto menor for essa fra-
ção, menos se indica um incremento do float no final do exercício. 

GRÁFICO 2 

Restos a pagar pago (últimos 12 meses) dividido pela despesa primária paga  
(últimos 12 meses) 
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Fonte: Acesso Livre Siga Brasil. 

No gráfico acima, observe que, ao longo do ano de 2004, ano em que se obteve 
um menor float em relação ao ano anterior (tabela 1), em média, obtêm-se menores 
percentuais de restos a pagar pago em relação à despesa primária, indicando menor 
pressão do pagamento de restos a pagar sobre a programação financeira corrente e, 
conseqüentemente, a obtenção de maior resultado primário ajustado ou melhor con-
sistência do superávit primário anual obtido (divulgado). Além disso, observa-se que, 
ao longo de 2006, em média, obtêm-se maiores percentuais de restos a pagar pago em 
relação à despesa primária, indicando que, ao final do exercício, obter-se-ia maior float 
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em relação ao ano anterior e, conseqüentemente, menor resultado primário ajustado, o 
que de fato aconteceu (tabela 1).   

Assim, no intuito de analisar o grau de consistência do resultado primário, há 
indícios de que os dois indicadores sugeridos nos gráficos 1 e 2 são proxies “coerentes” 
do float do superávit primário anual obtido. 

4.6  Conclusões 

Em virtude da centralidade da política fiscal no gerenciamento da política econômica 
brasileira, destaca-se a necessidade de obterem-se indicadores que diminuam possíveis 
assimetrias de informação entre o governo e o mercado. Nesse sentido, ao sugerir dois 
indicadores que denotam a consistência do superávit primário obtido, este artigo tenta 
também contribuir na eliminação ou diminuição dessas assimetrias. 

No Brasil, uma forma de prover maior consistência à regra de superávit primário é 
contabilizar os restos a pagar como Dívida Consolidada (Fundada) em vez de contabilizar 
como Dívida Flutuante, que não entra na contabilidade da DLSP; alternativamente, 
pode-se adotar o regime de competência na apuração das despesas do resultado primário. 
Países como a Austrália, França, Nova Zelândia e o Reino Unido adotam esse regime, 
com isso se obtém maior transparência e credibilidade não somente na geração dos resul-
tados fiscais, assim como no planejamento, na execução orçamentária e na alocação efici-
ente dos gastos públicos (TOYE, 2006). Além disso, instituições internacionais como o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) defendem a necessidade de se adotar um regime 
de competência com objetivo de se avaliar adequadamente os ativos e passivos do 
governo e se padronizar a forma de apuração das estatísticas fiscais com outros sistemas de 
informações, como as contas nacionais e o balanço de pagamento (IMF, 2002). 
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