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Resumo

Verifica os efeitos de políticas fiscais sobre
o crescimento econômico, tomando as regiões
brasileiras em base comparativa. Para tanto uti-
liza como paradigma teórico os modelos de Bar-
ro (1990, 1991) e Aschauer (1989). Dadas as
expectativas teóricas, busca estimar as funções
de produção de Barro (1990) para cada região
brasileira, com o fim de observar o tamanho de
governo ótimo em cada situação. Os resultados
obtidos demonstram que o tamanho ótimo dos
governos estaduais deve girar em torno de 11%
a 15% do PIB estadual respectivo. Após uma
análise de quais gastos públicos apresentam efei-
tos mais significantes na determinação do pro-
duto, demonstra que os gastos em educação e
cultura e, em seguida, em saúde e saneamento e
em transportes, são os mais positivos sobre o
crescimento econômico.
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1 - INTRODUÇÃO

Ao considerar-se os efeitos de políticas fis-
cais governamentais sobre o crescimento econô-
mico pode-se destacar dois tipos de argumentos.
O primeiro sugere que os altos custos da tributa-
ção aliados à alocação ineficiente dos gastos pú-
blicos promovem um forte empecilho ao cresci-
mento econômico. Por outro lado, uma visão al-
ternativa pode considerar que uma regra central
do crescimento sustentável implementa-se pela
manutenção da oferta de bens públicos que con-
siste em externalidades positivas sobre o nível
de atividade econômica ao encorajar o investi-
mento, providenciando, assim, uma condição
ótima em direção ao crescimento econômico.

De fato, a literatura econômica prediz que
os efeitos de políticas fiscais sobre o crescimen-
to podem assumir trajetórias distintas, depen-
dendo da carga tributária total, das fontes tribu-
tárias, e, fundamentalmente da alocação dos
gastos públicos. De fato,  os “novos modelos”
de gastos governamentais e tributação implicam
que políticas fiscais podem promover impactos
permanentes sobre o caminho do crescimento
econômico inserindo o setor governamental
como um “insumo” básico na função de produ-
ção da economia.

O debate dos efeitos existentes de políticas
fiscais sobre o crescimento de longo prazo é ex-
tenso, nesse respeito o trabalho seminal de Ea-
ton (1981) demonstra que a tributação pode re-
duzir o crescimento em uma tradição de mode-
los endógenos. Ademais, o tema “política fiscal
e crescimento” é abordado com propriedade por
diversas vertentes, podendo-se destacar Aschauer
(1989), King e Rebelo (1990), Barro (1990),
Rebelo (1991), Engen e Skinner (1992), Pecori-
no (1993), Easterly e Rebelo (1993), Devereux e
Love (1994), Stokey e Rebelo (1995), Kocher-
lakota e Yi (1997), Milesi-Ferretti e Roubini
(1998) e Alesina et. al. (1999), entre outros. Den-
tre as fundamentações teóricas encontradas o
efeito tributário agiria em detrimento ao cresci-
mento por diminuir os retornos da acumulação

privada (e.g. REBELO, 1991). Entretanto, alguns
modelos entendem que esse efeito ocorre mais
fortemente apenas quando a tributação sobre a
renda é elevada, não ocorrendo o mesmo quan-
do eleva-se a tributação sobre o nível de consu-
mo. Ademais, alguns modelos, como Barro
(1990, 1991) e Aschauer (1989) inferem que a
composição dos gastos governamentais pode pro-
mover efeitos positivos sobre o nível de produti-
vidade e conseqüentemente sobre a taxa de cres-
cimento de longo prazo. Kocherlakota e Yi
(1997), por seu turno, sustentam que a introdu-
ção de variáveis de política fiscal em modelos
de crescimento é indispensável para se testar e
firmar teorias de crescimento endógeno.

O presente trabalho busca investigar os im-
pactos da carga tributária, das fontes de tributa-
ção e da alocação dos gastos governamentais
sobre o crescimento das regiões brasileiras. A
organização do trabalho dá-se, então, da seguin-
te forma: a próxima seção apresenta dois mode-
los teóricos básicos relacionando carga tributá-
ria (tamanho do governo), e eficiência dos gas-
tos públicos, com crescimento econômico; as
seções 3 e 4 apresentam a metodologia e os re-
sultados empíricos, respectivamente; e a última
seção destina-se aos comentários finais.

2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 - Carga Tributária e Crescimento

As relações de longo prazo entre carga tri-
butária e crescimento são amplamente aborda-
das pela literatura recente de crescimento endó-
geno, onde, o modelo citado com mais freqüên-
cia refere-se a Barro (1990), o qual será tomado
como referencial neste tópico.

Toma-se como ponto de partida a hipótese
incontestável na literatura de otimização dinâ-
mica em tempo infinito de uma função utilida-
de geral para o consumo de um indivíduo, de

onde maximiza-se, , sendo c o con-
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sumo do indivíduo;  uma constante positiva
que representa a taxa temporal de preferência;
e a função consumo que embute a hipótese de
elasticidade constante da utilidade marginal
expressa por , onde 
é a elasticidade.

A incorporação dos gastos do governo na
função de produção será representada pelas se-
guintes equações:

                                        (1)

                                                             (2)

onde  e  significa a proporção da renda
a ser tributada. Considerando-se como hipótese
simplificada que  é constante, o lucro da firma
pós-tributação pode ser descrito na forma a se-
guir, usando-se a relação capital/trabalho em (1):

                (3)

onde  ,  é a taxa de salários, e  é
a taxa de “aluguel do capital”. A realização da
maximização do lucro de acordo com a restrição
lucro-zero implica, a partir daí, que a taxa de
“aluguel do capital” será igual ao produto mar-
ginal pós-tributação. Particularmente, ao consi-
derar-se , a taxa de “aluguel do capital”
será obtido a partir da condição de maximização
do lucro, ou seja:

    (4)

Ao utilizar-se as equações (2) e (3) para alcan-
çar uma nova expressão para G ter-se-á (5) a seguir

                                                 (5)

Substituindo-se (5) em (4) tem-se,

 (6)

Finalmente, a partir de (6), pode-se alcançar
uma expressão capaz de determinar a taxa de
crescimento da economia, a qual é dada por:

         (7)

A partir de (7) pode-se observar que os efeitos
da atuação governamental envolve dois canais: o
termo , representa o efeito negativo da tributa-

ção no produto marginal do capital, e o termo 
representa o efeito positivo dos serviços públicos,
por meio de externalidades, no produto marginal da
economia. Nesse contexto, a figura 1 a seguir de-
monstra os efeitos  da atuação do governo na econo-
mia, onde, quando baixos valores de  são pratica-
dos, o efeito positivo da relação G/Y sobre o produto
marginal da economia predomina, entretanto, quan-

do  cresce de forma a ultrapassar o ponto , o efei-
to adverso de  sobre o produto marginal do capital é
predominante. Dessa forma fica clara a existência

de uma carga tributária ótima dada no ponto , onde
a participação governamental promoveria um efeito
plenamente positivo sobre o nível de atividade eco-
nômica, de forma que tanto uma minoração, quanto
uma elevação da carga tributária provocariam um
efeito adverso sobre a economia.

Ao mesmo tempo fica evidente que o ponto

ótimo  depende decisivamente do grau de efici-
ência dos gastos governamentais implementados.
Ou seja, caso os gastos impliquem em alto grau de
externalidades positivas sobre a lucratividade do

setor produtivo, o ponto  desloca-se para cima e
para a direita, enquanto, em um caso contrário, des-
loca-se para baixo e para a esquerda. Diante dessa
circunstância, torna-se evidente que governos “gran-
des” têm de apresentar alta eficiência econômica a
fim de não se tornarem armadilhas ao crescimento
econômico de longo prazo.

2.2 - Alocação dos Gastos
Governamentais e Crescimento

A relação existente entre alocação das des-
pesas públicas e crescimento econômico assu-
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me ampla abordagem na literatura econômica
recente, onde o trabalho de Aschauer (1989)
assume o papel de ponto de partida para  a ex-
plicação dessa vertente de crescimento econô-
mico. Portanto, o objetivo dessa seção é dis-
cutir tais fundamentos baseados neste traba-
lho, e suas repercussões sobre as políticas de
crescimento econômico.

A idéia básica do modelo de Aschauer con-
cerne em investigar o comportamento da produ-
tividade do setor privado diante da acumulação
de capital público e da movimentação dos gas-
tos governamentais. Buscou-se, então, averiguar
até que ponto os gastos públicos são produtivos
e, em seguida, que tipo de capital público causa
maiores efeitos sobre a produtividade privada.

Para tanto, utilizou-se a seguinte função de
produção:

                                       (8)

onde Y
t
 é o produto privado, N

t 
o trabalho, K

t 
o

estoque de capital, A
t 
o componente tecnológico,

e G
t 
o estoque de capital público. Assumindo uma

função generalizada Cobb-Douglas sob uma ver-
são logaritmizada tem-se:

                        (9)

onde as variáveis minúsculas (a, n, k, g) refe-
rem-se aos logaritmos das variáveis maiúsculas
(A, N, K, G) e e

i 
simboliza a elasticidade renda

com respeito às variáveis i = N, K, G.

Como suposição assume-se a existência de
economias de escala suportada pela provisão pú-
blica e de uma parte significante dos insumos de
produção privada. Isso decorre do fato de a fun-
ção f (.) exibir retornos constantes de escala para
os insumos privados N

t
 e K

t 
, mas retornos cres-

centes para todos os demais insumos, inclusive
de serviços de governo G

t
. Neste caso, pode-se

estipular as seguintes medidas de produtividade:

                 (10)

               (11)

Aqui, a equação (10) expressa a produção por
unidade de capital relacionando-a com a razão tra-
balho-capital privado e o fluxo de serviços de gover-
no. Alternativamente, a equação (11) relaciona a pro-
dutividade total/fator, p

t 
, positivamente com os ser-

viços de governo onde s
i 
é a fração total do imposto

do fator i no produto total, i = N, K. Assim, no caso
de lucros crescentes por todos os fatores, as especifi-
cações de produtividade apropriadas envolvem o
nível absoluto do fluxo de serviço de governo como
fator produtivo a todos os produtores.
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Por outro lado, considerando-se que o tamanho
do governo exceda o nível ótimo (demonstrado na
seção anterior), ou que os gastos governamentais
sejam alocados de forma ineficiente, cria-se uma si-
tuação onde a suposição de retornos crescentes tor-
na-se imprópria, de forma que a economia funcio-
naria em retornos constantes para todos os fatores
privados e público, de forma que a equação da pro-
dutividade do setor privado seria dada por:

      (12)

A fim de obter a expressão para produtivida-
de total dos fatores será considerada como hipó-
tese plausível que as parcelas relativas aos fatores
privados são proporcionalmente relacionadas às
verdadeiras produtividades marginais respectivas:

Com isso pode-se obter a expressão para pro-
dutividade total dos fatores

                                     (13)

onde  é uma unidade de combi-
nação de trabalho e insumos de capital privado.

Comparando-se as equações (10) e (11) com
as equações (12) e (13) percebe-se que em uma
situação onde o serviços governamentais funci-
onam em retornos constantes – havendo, portan-
to, má alocação das despesas públicas – não  há
qualquer vantagem produtiva em se “trocar” ca-
pital privado por capital público. Dessa forma, o
problema passa a ser a investigação sobre a me-
lhor forma de se alocar os gastos governamen-
tais, onde os principais resultados são apresen-
tados no próximo tópico.

2.3 - Gastos Públicos e Crescimento:
Resultados na Literatura

Ao averiguar a necessidade de eficiência dos
gastos governamentais, Aschauer buscou inves-
tigar empiricamente qual tipo de capital público
é o mais eficiente em termos de elevação de pro-

dutividade, alcançando o fato de o capital de in-
fra-estrutura ser o mais produtivo.

A  partir de então ocorreu uma “explosão”
de trabalhos que buscam quantificar os retornos
da infra-estrutura sobre o crescimento econômi-
co que gerou uma grande quantidade de estima-
ções que evidenciam forte correlação. Embora
esses trabalhos variem por região geográfica ou
por tamanho da série de dados, são, em sua mai-
oria, comuns na metodologia utilizada. Ao mes-
mo tempo diversos trabalhos inspirados princi-
palmente por Lucas (1988) chegam à forte evi-
dência da relação entre acumulação de capital
humano e crescimento econômico.

Dentro dessa  investigação, Aschauer (1989)
estimou a elasticidade-renda do capital público
de infra-estrutura nos Estados Unidos em 0,24.
Assim, o autor concluiu que a queda da produti-
vidade observada nos Estados Unidos a partir da
década de setenta poderia estar associada à re-
dução dos investimentos em infra-estrutura.

Utilizando séries em cross-country para cer-
ca de cem países entre 1970 e 1988 Easterly e
Rebelo (1993) calcularam a elasticidade-renda
dos capitais de transporte e comunicação alcan-
çando resultados entre 0,59 e 0,66.

Para o Brasil, Ferreira (1996) estimou a elas-
ticidade-renda de longo prazo da infra-estrutura
entre 0,34 e 1,12. De forma análoga, Ferreira e
Malliagros (1997) calcularam a elasticidade-ren-
da do capital de infra-estrutura entre 0,54 e 0,61,
enquanto a elasticidade do investimento em in-
fra-estrutura foi estimada em 0,39.

No mesmo sentido, Rigolon (1998) construiu
três cenários para investigar a importância dos
investimentos em infra-estrutura para a retoma-
da do crescimento econômico brasileiro. Dessa
forma os resultados indicam que um investimento
adicional de infra-estrutura reduz os requisitos
de poupança, aumenta as exportações, diminui
as importações e expande consideravelmente o
nível de crescimento econômico.
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Uma segunda linha de pesquisa, que traba-
lha com base de dados microeconômicos busca
estimar os impactos dos gastos em infra-estrutu-
ra sobre setores industriais. Nadiri e Mamuneas
(1994) calcularam a elasticidade-custo dos inves-
timentos em infra-estrutura para os Estados Uni-
dos, alcançando, significância estatística para
onze setores entre os doze analisados, onde a elas-
ticidade variou entre -0,11 e -0,21.

Morrison e Schwartz (1996), também utili-
zando dados industriais para as regiões dos Es-
tados Unidos, estimaram a produtividade margi-
nal do capital de infra-estrutura, onde um inves-
timento adicional em infra-estrutura de US$ 1
milhão resulta, na maioria das regiões, em uma
redução dos custos industriais entre US$ 160 mil
e US$ 180 mil por ano.

Similarmente, Feltenstein e Ha (1995), usan-
do dados para a economia mexicana, discrimi-
naram os investimentos em infra-estrutura nos
setores elétrico, de transporte e de comunicação,
estimando, a seguir sua elasticidade-custo. Os
resultados apontaram valores significativos, onde
o setor de eletricidade apresentou maiores im-
pactos sobre os custos industriais.

Para o Brasil, Chumvichitra e Teles (1999a)
utilizaram a análise de cointegração ao verifi-
car os impactos dos gastos governamentais em
infra-estrutura e em educação sobre o desem-
penho de 17 setores industriais, demonstrando
que a relação de equilíbrio de longo prazo entre
produções industriais setoriais e gastos gover-
namentais tem característica defasada. Além de
demonstrar a existência de correlação entre os
gastos mencionados e a produção industrial,
esse trabalho verificou que um incremento des-
ses gastos, age de forma diferenciada sobre se-
tores de características diferentes. Nesse tocan-
te, observou-se que, nos setores que apresenta-
ram alta significância estatística, a elasticidade
estimada da produção variou entre 0,20 a 0,90
para gastos de infra-estrutura, enquanto os gas-
tos com educação apresentaram elasticidades
entre 0,23 e 0,93.

Sob uma abordagem semelhante Arraes e
Teles (1999) investigam o imbalance effect entre
capital humano e capital físico sobre diversos se-
tores da economia brasileira encontrando efeitos
extremamente relevantes no que se concerne às
infra-estruturas de energia e de telecomunicações.

Ademais, a relação entre capital humano e
crescimento econômico tem sido abordada ex-
tensivamente pela literatura econômica mundi-
al. Nesse contexto, alguns trabalhos como Lau,
et al (1993) relacionam o nível de produto real e
o estoque de capital humano para o Brasil. Os
resultados obtidos demonstram que cada ano
adicional na educação média da população ele-
varia o produto real em até 21% ao ano. Da mes-
ma forma, Andrade (1997) indica que, para cada
ano adicional de escolaridade média da popula-
ção economicamente ativa, o produto interno
bruto se eleva aproximadamente 32% também
com dados para o Brasil.

Utilizando dados em cross-section para os
estados brasileiros, Lam e Shoeni (1993) esti-
mou a semi-elasticidade dos retornos da educa-
ção, vis-à-vis o salário, entre 10 e 15% no ano de
19821 . Para o ano em questão, a escolaridade
média da amostra foi de 4,34 anos, que nos dá a
eslasticidade-escolaridade com relação à renda
do trabalho, variando entre 43% e 65%. Consi-
derando-se, para o Brasil, a renda do trabalho
como 40% da renda total, calcula-se um efeito
total de 17,2 a 26%.

Issler, et al. (1996) utilizou dados de séries
temporais no período de 1960 a 1990 para a eco-
nomia brasileira para estimar o impacto da taxa
de escolaridade média no crescimento econômi-
co, alcançando a elasticidade de 47%. Esse re-
sultado é de extrema relevância, como explica
Issler, et al. (1996, p.120):

1 Como estes dados são de semi-elasticidade, deve-se mul-
tiplicá-los pelo número médio da escolaridade para se ob-
ter um intervalo para a elasticidade.
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... a média de escolaridade da população
adulta brasileira é 3,9 anos, enquanto a média
dos sete países mais ricos da América Latina é
de 6,8 anos. Logo, tomando-se como base a elas-
ticidade estimada acima, caso o Brasil iguale-se
à média da América Latina, o produto privado
per capita cresceria em aproximadamente 40%
a longo prazo, representando um aumento ex-
pressivo na renda e bem-estar do País.

É digno de nota que Gonçalves, et all (1998),
utilizando dados em cross-section, registrou resul-
tados ainda mais relevantes, estimando a elastici-
dade do capital humano em 1,0969, ou, 109,69%,
com elevada significância estatística. É importante
ressaltar que as estimativas encontradas por Lam e
Shoeni (1993) são inferiores às obtidas por Gon-
çalves, et all (1998). Isso provavelmente ocorreu
devido ao fato que a série utilizada por Lam e Sho-
eni (1993) engloba apenas dados referentes a 1982,
enquanto Gonçalves, et al. (1998) faz uma análise
comparativa entre os anos de 1970 e 1995, o que
reflete melhor a evolução dos fatores determinan-
tes da evolução do crescimento econômico.

Ainda no tocante a investimentos em capital
humano, Dias (1996) demonstra que a taxa de cres-
cimento no longo prazo é influenciada positivamen-
te pelo nível de especialização de capital humano.

Em uma investigação para a região nordes-
tina, Arraes (1997), utilizando dados para os es-
tados no período 1974-93, conduz uma verifica-
ção empírica para a hipótese de Barro (1991),
atestando a confirmação do que foi tratado na
seção fundamentação teórica deste artigo, bem
como o formato de U-invertido delineado na fi-
gura 1. Tomando como proxy para t a fração da
formação bruta de capital fixo público no PIB, o
autor comprova, através de uma otimização sim-
ples, que t*=15% seria a taxa ótima que geraria
o maior crescimento do produto da região.

3 - METODOLOGIA

Procurou-se como suporte metodológico
uma modelagem que explicasse o comportamen-

to dos níveis de política fiscal, em bases compa-
rativas entre as regiões do Brasil. A fim de apoi-
ar a análise, e pelas exposições teóricas feitas até
então, optou-se por uma metodologia em base
econométrica, onde métodos com dados em pai-
nel foram implementados e testados.

Inicialmente foi especificado o seguinte
modelo econométrico geral com defasagens ten-
do por base a equação (8), ou seja:

                                                      (14)

onde  são os produtos do estado j da re-
gião k no período t;  são as variáveis ex-
plicativas;  são os efeitos fixos dos estados
da região k.

Análises das estimativas rejeitaram a espe-
cificação deste modelo em defasagens para a
maioria das regiões, bem como o teste de Haus-
man para os efeitos estocásticos. Em vista disto,
o modelo básico a ser tratado para efeitos de es-
timação será o proposto por Barro (1990), con-
forme indicado na equação (1), feitas algumas
modificações julgadas necessárias:

                                             (1’)

Assim sendo, a alteração realizada deve-se
unicamente à remoção da restrição dada pelos
retornos constantes de escala sobre os insumos
privados L e K, como forma de simplificação, a
fim de não utilizar mecanismos econométricos
avançados para tanto, uma vez que a avaliação
dos retornos de escala não é o principal objetivo
do presente trabalho.

Para operacionalizar a estimação pode-se
aplicar o logaritmo a ambos os lados da equação
de forma a ter-se o seguinte,

        (1’’)
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O principal ponto a ser analisado a partir
de tal estimação será no que se concerne ao va-

lor de  que virá a mensurar o tamanho de go-
verno ótimo para tal economia, uma vez que o
valor ótimo para a carga tributária é fornecido
por realizar-se a derivação com respeito a t  a 0.
O resultado será:

                                                        (15)

Ao interpretar esse resultado nota-se que o
produto marginal dos serviços públicos é dado
de (1’) por:

                                     (16)

onde a condição  corresponde à condição
natural de eficiência para o tamanho do gover-
no, .

A partir de então, uma vez já observado o
nível ótimo de tributação para cada região averi-
guar-se-á quais tipos de gastos públicos produ-
zem maior crescimento em cada região, deven-
do, portanto, ser privilegiados.

Tal análise será realizada a partir de uma fun-
ção de produção semelhante à proposta por Vi-
jverberg et. al. (1997) a qual assume a seguinte
forma geral

                                        (17)

onde Gf
i  

significa o valor dos gastos governa-
mentais da função i no ano respectivo. Ainda é
incluída a variável H à função de produção como
forma de captar o progresso tecnológico, signi-
ficando o nível de capital humano mensurado
pelo valor da média de anos de estudo para a
população com mais de 21 anos.

As fontes dos dados utilizados nas estima-
ções referem-se à IBGE (níveis de produto esta-
dual, e utilização de energia elétrica, sendo esta

a proxy para estoque de capital físico privado),
execução orçamentária dos estados fornecida
pelo Ministério da Fazenda, e as PNADs para os
números de trabalhadores e para o cálculo da
média dos anos de estudo da força de trabalho.
Uma vez que a receita tributária dos governos
estaduais não reflete corretamente o tamanho de
tais governos, dado que a maior fonte de receita
de tais governos ser de transferências, utilizou-
se a variável despesa total para mensurar o ta-
manho do governo no modelo (1’’). A periodici-
dade dos dados, sendo até o momento a mais re-
cente disponível, é anual de 1981 a 1995.

4 - RESULTADOS

Tendo sido realizadas as estimações em pa-
inel de dados é natural esperar a existência de
variâncias distintas - principalmente em regi-
ões com estados economicamente heterogêne-
os como é o caso da nordestina -  para cada mo-
mento da estimação, o que requereu a correção
da estimação por heterocedasticidade. Ao mes-
mo tempo, é fácil a conclusão também da exis-
tência de autocorrelação de algumas séries de
dados, como tamanho do governo e estoque de
capital humano, havendo também a necessida-
de de correção das estimações por autocorrela-
ção. Os resultados obtidos a partir do modelo
(1’’) para cada região, após correção por hete-
roelasticidade e autocorrelação são apresenta-
dos na TABELA 1.

Os resultados apresentados na TABELA 1
evidenciam que a variação do tamanho ótimo dos
governos estaduais na Brasil deve girar em tor-
no de 11% a 15% do PIB. A partir desta obser-
vação verifica-se que os estados que mantive-
ram-se em 1995 (último ano da amostra) dentro
desse “limite” foram Pará (12%), Mato Grosso
do Sul (12%), Goiás (15%), Rio Grande do Sul
(15%), Santa Catarina (14%), São Paulo (14%)
e Rio de Janeiro (14%). O único estado que man-
teve-se abaixo da fronteira ótima foi o Paraná
(8%), sendo, portanto o único estado com justi-
ficativa plausível para elevar seus gastos. Tais
resultados corroboram com a principal conclu-
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TABELA 1
COEFICIENTES ESTIMADOS A PARTIR DO MODELO (1’’)

PARA AS REGIÕES BRASILEIRAS

Amostra

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

(*) significância a, no máximo, 10%.
Os valores entre parênteses representam os desvios-padrão respectivos
FONTE: Elaboração própria

Constante

5,5332*

(0,85)

9,3819*

(0,41)

9,3256*

(0,51)

3,2598*

(0,40)

5,7673*

(1,13)

(L*H)

0,5754*

(0,08)

0,1336*

(0,05)

0,2435*

(0,09)

0,3316*

(0,07)

0,4961*

(0,18)

K

0,1718*

(0,06)

0,4306*

(0,04)

0,3491*

(0,09)

0,4561*

(0,09)

0,0376

(0,26)

G

0,1437*

(0,02)

0,1202*

(0,03)

0,1527*

(0,01)

0,1125*

(0,04)

0,1346*

(0,03)

R2

0,98

0,97

0,96

0,99

0,92

são de Cândido Júnior (2000), onde argumenta-
se que a carga tributária brasileira excede os li-
mites ótimos sob a atual configuração de gastos
governamentais. Igualmente, os mesmos são tam-
bém muito próximos àqueles encontrados para o
Nordeste por Arraes (1997).

Por conseguinte, todos os demais estados
apresentaram um tamanho do governo superior
ao limite entendido como eficiente, o que remete
a formação de externalidades negativas sobre o
setor privado a cada elevação de seus gastos. Tal
resultado não identifica necessariamente a impo-
sição da diminuição de tais governos, mas signi-
fica a necessidade de elevar-se a eficiência dos
gastos governamentais, de forma que governos
maiores sejam permissíveis. Assim sendo torna-
se vital a observação de quais tipos de gastos apre-
sentam os maiores efeitos sobre o nível do produ-
to, sendo este o objetivo das estimações cujos re-
sultados estão contidos nas TABELAS 2 a 6.

Uma vez que os resultados anteriores verifi-
cados na literatura econômica recente convergem
em argüir que os gastos em infra-estrutura e edu-
cação são os mais “produtivos”, limitou-se no
presente trabalho a investigação de tais gastos
para as regiões brasileiras.

Entre os resultados é possível destacar que
os gastos que apresentam maior elasticidade-ren-
da são os gastos em educação e cultura, cujas
elasticidades são estatisticamente significantes e
variam de 7% a 12%, o que implica que um cres-
cimento de 10% nos gastos em educação em de-
terminado estado seriam acompanhados de um
crescimento em torno de 0,7% a 1,2% do PIB
estadual, o que no caso do estado de São Paulo,
por exemplo, significaria um crescimento na ren-
da em torno de R$ 2,4 bilhões.

Na seqüência, entre os gastos mais signifi-
cativos observam-se aqueles com transportes, e
saúde e saneamento, como os de maiores impac-
tos. Dentre os outros tipos de gastos analisados
(comunicações e energia e recursos naturais),
observou-se uma heterogeneidade entre as regi-
ões analisadas, como previsto por Arraes e Teles
(1999, 2000), de acordo com as carências pro-
dutivas individuais.

5 - CONCLUSÕES

A literatura econômica recente tem demons-
trado intensamente a necessidade de alocar-se de
forma ótima os gastos governamentais de forma
a gerar externalidades positivas sobre o nível de



685 Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 32, n. Especial p. 676-690, novembro 2001

TABELA 2
COEFICIENTES ESTIMADOS A PARTIR DO MODELO (18) PARA AS REGIÕES

BRASILEIRAS PARA A FUNÇÃO “EDUCAÇÃO E CULTURA”

Amostra

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

(*) significância a, no máximo, 10%.
Os valores entre parênteses representam os desvios-padrão respectivos
FONTE: Elaboração própria

Constante

3,2564*

(0,95)

9,4638*

(0,28)

8,9991*

(1,15)

4,0908*

(1,03)

7,5944*

(0,87)

(L*H)

0,6451*

(0,09)

0,2371*

(0,04)

0,2705*

(0,10)

0,3381*

(0,07)

0,3524*

(0,04)

K

0,3699*

(0,06)

0,3825*

(0,03)

0,3322*

(0,09)

0,7678*

(0,03)

0,5255*

(0,05)

ED

0,0886*

(0,02)

0,0783*

(0,03)

0,0850*

(0,02)

0,1077*

(0,03)

0,1286*

(0,02)

R2

0,96

0,97

0,97

0,98

0,97

TABELA 3
COEFICIENTES ESTIMADOS A PARTIR DO MODELO (18) PARA AS REGIÕES

BRASILEIRAS PARA A FUNÇÃO “COMUNICAÇÕES”

Amostra

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

(*) significância a, no máximo, 10%.
Os valores entre parênteses representam os desvios-padrão respectivos
FONTE: Elaboração própria

Constante

10,1348*

(1,73)

8,6397*

(0,28)

10,7788*

(0,96)

6,1140*

(0,58)

7,5423*

(0,89)

(L*H)

0,1331

(0,13)

0,4246*

(0,04)

0,2549

(0,20)

0,0898*

(0,02)

0,1547*

(0,02)

K

0,4028*

(0,07)

0,3664*

(0,03)

0,5867*

(0,09)

0,9907*

(0,08)

0,6813*

(0,07)

COM

0,0105

(0,02)

-0,0003

(0,01)

0,0110*

(0,005)

0,0004

(0,007)

-0,0002

(0,01)

R2

0,99

0,96

0,98

0,99

0,79

atividade econômica e, em conseqüência, sobre
o crescimento econômico.

Baseando-se em tais preceitos o presente
trabalho buscou averiguar o desempenho dos
governos estaduais no Brasil tendo como base
o período entre 1981 a 1995. Dividindo-se os
estados de acordo com suas regiões respecti-
vas calculou-se, com base em uma função de

produção semelhante à proposta por Barro
(1990), o nível tributário ótimo dada a alocação
dos gastos públicos no período entre uma mar-
gem de 11% a 15% do PIB.

Feito isso foi possível observar quais esta-
dos mantinham-se acima dos patamares consi-
derados produtivos, e quais estavam sob o nível
ótimo. A partir daí, ficou constatado que a maio-
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TABELA 4
COEFICIENTES ESTIMADOS A PARTIR DO MODELO (18) PARA AS REGIÕES

BRASILEIRAS PARA A FUNÇÃO “ENERGIA E RECURSOS MINERAIS”

Amostra

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

(*) significância a, no máximo, 10%.
Os valores entre parênteses representam os desvios-padrão respectivos
FONTTE: Elaboração própria

Constante

7,5326*

(0,97)

9,5668*

(0,21)

9,9110*

(1,25)

6,0174*

(0,54)

8,5197*

(1,62)

(L*H)

0,3533*

(0,09)

0,3283*

(0,04)

0,3933*

(0,11)

0,1225*

(0,06)

0,2713*

(0,08)

K

0,3115*

(0,07)

0,3521*

(0,02)

0,5499*

(0,11)

0,9460*

(0,07)

0,7436*

(0,09)

ENERGIA

0,0210*

(0,01)

0,0323*

(0,01)

0,0220*

(0,01)

0,0559*

(0,006)

0,0185

(0,01)

R2

0,98

0,97

0,97

0,99

0,94

TABELA 5
COEFICIENTES ESTIMADOS A PARTIR DO MODELO (18) PARA AS REGIÕES

BRASILEIRAS PARA A FUNÇÃO “SAÚDE E SANEAMENTO”

Amostra

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

(*) significância a, no máximo, 10%.
Os valores entre parênteses representam os desvios-padrão respectivos
FONTE: Elaboração própria

Constante

7,2769*

(0,94)

9,2308*

(0,24)

8,5490*

(1,07)

5,3431*

(0,43)

10,4623*

(1,04)

(L*H)

0,3819*

(0,09)

0,2682*

(0,04)

0,1992*

(0,08)

0,2152*

(0,06)

0,0063

(0,14)

K

0,3081*

(0,07)

0,3615*

(0,03)

0,4296*

(0,05)

0,8062*

(0,08)

0,6896*

(0,19)

SAUDE

0,0756*

(0,02)

0,0921*

(0,01)

0,0808*

(0,02)

0,0342*

(0.01)

0,0190

(0,03)

R2

0,98

0,97

0,97

0,98

0,94

ria dos estados brasileiros apresentam governos
extremamente grandes, de forma que crescimen-
tos adicionais de tais governos promoveriam um
efeito perverso sobre o crescimento econômico.

Um resultado evidente das considerações
preditas é que a carga tributária no Brasil excede
o que poderia ser considerado ideal, de forma
que é uma necessidade premente a alteração da

composição dos gastos governamentais de for-
ma a estes mostrarem-se mais eficientes.

Sob tal aspecto observou-se que tipos de
gastos apresentam maiores efeitos sobre o pro-
duto, de onde resultou que os gastos em edu-
cação e cultura apresentaram-se como os gas-
tos mais produtivos do setor governamental.
Tal fato pode ser explicado em grande parcela
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TABELA 6
COEFICIENTES ESTIMADOS A PARTIR DO MODELO (18) PARA AS REGIÕES

BRASILEIRAS PARA A FUNÇÃO “TRANSPORTES”

Amostra

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

(*) significância a, no máximo, 10%.
Os valores entre parênteses representam os desvios-padrão respectivos
FONTE: Elaboração própria

Constante

7,2920*

(0,94)

8,5210*

(0,22)

8,3184*

(0,92)

4,9610*

(0,48)

8,6099*

(1,20)

(L*H)

0,3973*

(0,09)

0,3977*

(0,04)

0,3208*

(0,08)

0,2327*

(0,06)

0,1212

(0,14)

K

0,3052*

(0,07)

0,3201*

(0,03)

0,3216*

(0,07)

0,8171*

(0,07)

0,5941*

(0,18)

TRANSP

0,0654*

(0,01)

0,0862*

(0,01)

0,0127

(0,01)

0,0313*

(0,01)

0,0841*

(0,03)

R2

0,98

0,97

0,95

0,99

0,94

pelo crescimento da produtividade da mão-de-
obra e da diminuição dos custos de adoção de
tecnologia provenientes da acumulação de ca-
pital humano. Seguindo na mesma direção
pode-se explicar os efeitos extremamente re-
levantes dos gastos em saúde e saneamento
sobre o crescimento econômico, uma vez que
estes, assim como os gastos em educação, ten-
dem a elevar substancialmente a produtivida-
de da mão-de-obra. Tais resultados refletem,
portanto, resultados encontrados anteriormente
por Chumvichitra e Teles (1999b) para o Esta-
do do Ceará, o que demonstra que as “fórmu-
las” de políticas públicas que visem à promo-
ção do crescimento sustentável parecem seguir
os mesmos princípios para estados mais ou
menos desenvolvidos.

Outro tipo de gasto público que mostrou-se
extremamente relevante foi o gasto em transpor-
tes, o que é bem explicado pela literatura econô-
mica à medida que promovem um efeito crowding-
in sobre o setor privado, uma vez que, além de
elevar a sua produtividade, atraem novas empre-
sas para o estado respectivo. Os outros gastos em
infra-estrutura observados tiveram efeitos varia-
dos de acordo com a região analisada conforme
as carência regionais individuais.

Dessa forma chega-se a um resultado extre-
mamente relevante no que concerne à formula-
ção de políticas públicas no Brasil: Caso o Bra-
sil deseje aproximar-se de países mais desenvol-
vidos deve, necessariamente, realocar os seus
gastos governamentais, notadamente visando a
educação, saúde e infra-estrutura, a fim de tor-
nar o seu enorme setor governamental suficien-
temente produtivo.

Abstract

The core of this paper deals with the effects
of fiscal policies on economic growth, taking
the regions of Brazil in comparative basis. To
achieve this objective, theoretical frameworks
of Barro (1990, 1991) and Aschauer (1989)
models have been used. Thus, based upon the-
oretical expectations, production functions for
each Brazilian region were estimated, aiming
to determine the optimum government size in
each region. Data from FIBGE and Federal
Government Ministry of Finance are the main
sources to fit econometric models. The estima-
tes pointed out that the optimum government
size should account for around 11% to 15% of
each state GDP. Besides, an analysis of govern-
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ment expenditures has been conducted to de-
termine which ones provide more significant
effects on the product level. It was concluded
that, proportionally, expenditures on education,
followed by infrastructure, affects positively
economic growth in greater magnitude.

Key-words:

Fiscal Policy, Economic Growth, Brazilian
Regions
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