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RESUMO 

Esse trabalho de conclusão de curso tem por finalidade analisar os fatores que prejudicam a 

melhoria da distribuição de renda no Brasil, com o foco nas políticas sociais dos governos 

passados, em contraposição ao sistema de carga tributária vigente no país. A hipótese desse 

trabalho relaciona os efeitos da política tributária e das políticas de transferências de renda na 

distribuição da renda nacional. Onde a política tributária brasileira, ao ser regressiva, interfere 

na eficácia da política de transferência de renda. Foram apresentadas teorias sobre a 

concentração de renda e da carga tributária e suas consequências no período de 2007 a 2016, 

com foco em seu caráter regressivo. Para uma análise mais elaborada e teórica fez-se 

necessário tópicos sobre os tipos de impostos e a tributação ótima e suas contribuições para os 

ajustes nos impostos. Foi realizada uma recapitulação das principais políticas sociais adotadas 

no período em questão, e seus efeitos quanto à melhora na redução da desigualdade social, 

ressaltando os programas que mais tiveram relevância no período. Esse breve histórico passa 

por setores fundamentais para os gastos públicos, como previdência, educação, saúde, 

assistência social, trabalho e gastos tributários. Foram analisadas as políticas sociais 

implantadas desde o período do governo Lula até o ano de 2016, com o final do mandato da 

ex presidenta Dilma Rousseff, com demonstrações de gastos destinados ao setor social. Foi 

analisada a parte do sistema tributário, partindo da explicação de cada tipo de imposto e suas 

bases de incidência, ou seja, sobre quem mais recai o ônus tributário. Por fim, foi observado 

os fatores que impedem a redução da desigualdade no Brasil, sendo assim, o trabalho conclui 

mostrando a importância de refletir sobre a necessária coordenação das políticas sociais, 

principalmente das transferências monetárias, e de uma carga tributária progressiva para a 

melhora da má distribuição de renda no Brasil. 

Palavras-chave: Economia do Setor Público, Política Tributária, Política Pública, 

Política de Transferência de Renda, Distribuição de Renda. 

  



ABSTRACT 

This paper of conclusion of course has as finality the analyses of the prejudicial factors to the 

improvement of the distribution of income in Brazil, with the focus in the social politics of the 

past governments, in contraposition to the system of tax load present in this country. The 

hypothesis of this work relates the effects of the tax politics and the policies of transfers of 

income in the distribution of the national income. The Brazilian tax politics, being regressive, 

interferes in the efficiency of the income transfer politics. From 2007 to 2016 were presented 

theories with respect at the income concentration and the tax load and your consequences for 

this period, with focus in your regressive character. For a more prepared and theoretical 

analysis, have been made topics about the types of taxes and the best way of the taxation and 

his contributions for the adjusts in the taxes. There was carried out a recapitulation of the 

main social policies adopted in this period and his effects for the improvement in the 

reduction of the social inequality, emphasizing the programs that more had relevance in this 

period. This short historical passes by fundamental sectors for the public spending, like social 

Security, education, health, social assistance, employment and tax expenses. There were 

analyzed the social politics introduced from the period of the Lula's government up to 2016, 

with the end of the mandate of the ex-president Dilma Rousseff, with demonstrations of 

expenses destined to the social sector. Too, there was analyzed the part of the tax system, 

beginning by the explanation of each type of tax and his bases of incidence, in other words, on 

whom more reflects the tax onus. For the end, it was observed the factors that obstructs the 

reduction of the inequality in Brazil, thus, the paper concludes showing the importance of 

thinking about the necessary co-ordination of the social politics, mainly of the monetary 

transfers, and of a progressive tax load for the improvement of the bad distribution of income 

in Brazil. 

Key-words: Economy of the Public Sector, Tax Policy, Public Policy, Income Transfer 

Policy, Income Distribution.   
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil, segundo o World Wealth and Income Database
1
, uma rede de 

pesquisadores de diversas universidades com o objetivo de compartilhar informações 

tributarias para estimar a desigualdade de renda, é um dos países com maiores níveis de 

concentração de renda do mundo. Isso desencadeia fatores que impedem seu bem-estar 

econômico, além de situações de extrema miséria e falta de oportunidade em contradição com 

uma parcela pequena de pessoas que concentram rendas mais altas. Dessa forma, a 

concentração de renda está relacionada diretamente com a desigualdade social. 

Sendo assim, destorcer o problema da concentração de renda e analisar os seus 

determinantes, surge como aspectos de extrema importância para minimizar a desigualdade 

social. Todavia, a carga tributária brasileira, regressiva, não ajuda o país a sair desse quadro. 

De acordo com de Barros, Foguel e Ulyssea (2007), a lógica, é que com base nas 

características do sistema tributário brasileiro, existe a possibilidade de torná-lo 

simultaneamente mais eficiente e progressivo, permitindo-o atuar contra a desigualdade com 

maior sucesso, sem elevar a carga. 

No Brasil, o sistema tributário incide seu maior peso nas classes de menor renda, ou 

seja, cerca de 71,4% do montante arrecadado de impostos vem dessas classes, ao que se deve 

a maior parte das arrecadações atribuídas aos chamados ―impostos indiretos‖, de caráter 

regressivo, ou seja, impostos sobre os bens de consumo, quando o ideal, seria a maior taxação 

dos ―impostos diretos‖, de caráter progressivo, provenientes da porcentagem sobre renda e do 

patrimônio dos contribuintes, como é designado aos países desenvolvidos (SALVADOR, 

2014). Nesse sentido, um instrumento que deveria servir não só como financiamento dos 

gastos do Estado, mas também como uma ferramenta para resgate e manutenção dos níveis de 

bem-estar social, é causador de um efeito contrário. 

Essa questão leva o país a uma necessidade de melhoraria da política econômica na 

área fiscal, para reajustar e controlar melhor a distribuição de renda, determinando que os 

esforços do governo na implantação de políticas para o combate à pobreza, é fundamental 

para a economia. 

Apesar da alta incidência de impostos indiretos sobre a população com rendas mais 

baixas, tornando a carga tributária brasileira regressiva, alguns dados da PNAD (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios), produzida pelo IBGE, mostram os efeitos de um 

                                                 
1
World Wealth and Income Database – WID. Sítio de compartilhamento de informações tributárias. Disponível 

em:http://wid.world/. Acesso em: 07 jun. 2018. 

http://wid.world/data/
http://wid.world/data/
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esforço das políticas sociais do Estado brasileiro desde meados dos anos 1990 para conter o 

problema. Alguns dos gastos sociais implantados pelo Estado, como a distribuição dos 

benefícios da aposentaria e pensões, incentivos à escolaridade, capacitando as melhorias do 

capital humano da força de trabalho que reduz as discrepantes diferenças salariais, foram 

importantes para a queda do índice de Gini.  

1.1 Hipótese 

A hipótese desse trabalho relaciona os efeitos da política tributária e das políticas de 

transferências de renda na distribuição da renda nacional. A arrecadação do Estado e os gastos 

sociais possuem um importante impacto distributivo, visto, que políticas como programas de 

incentivo a educação e transferência de renda possuem efeitos positivos, enquanto a carga 

tributária regressiva, com base nos impostos indiretos sobre bens de consumo, possui efeitos 

negativos, interferindo nos benefícios dos programas sociais, neutralizando os efeitos 

positivos sobre a distribuição de renda. Ou seja, a política tributária brasileira, ao ser 

regressiva, está interferindo na eficácia da política de transferência de renda. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos Gerais 

O presente trabalho teve como objetivo analisar os efeitos da carga tributária 

brasileira e da condução de políticas sociais sobre a distribuição de renda no país. Dessa 

forma, a partir de dados e bases teóricas, pôde ser possível chegar em medidas eficientes para 

o problema de concentração de renda no Brasil.  

1.2.2 Objetivos específicos 

 Apresentar a política tributária brasileira e sua base de incidência;  

 Apresentar a política social brasileira;  

 Apresentar indicadores de tributação e de política social e seus efeitos sobre a 

distribuição de renda. 

Além desta introdução, o restante do trabalho está organizado da seguinte forma: 

Na seção 2, foi realizada a revisão bibliográfica. Foram apresentadas teorias sobre a 

concentração de renda e da carga tributária e suas consequências no período de 2007 a 2016, 

com foco em seu caráter regressivo, onde a população que possui a menor renda paga um 
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maior ônus tributário, em comparação a população com maior renda, que possui a vantagem 

de destinar parte de suas rendas à poupança. Para uma análise mais elaborada e teórica fez-se 

necessário tópicos sobre os tipos de impostos e a tributação ótima e suas contribuições para os 

ajustes nos impostos.  

Na seção 3, foi realizada uma recapitulação das principais políticas sociais adotadas 

no período em questão, e seus efeitos quanto à melhora na redução da desigualdade social, 

ressaltando os programas que mais tiveram relevância no período. Esse breve histórico passa 

por setores fundamentais para os gastos públicos, como previdência, educação, saúde, 

assistência social, trabalho e gastos tributários. Para isso, foi levado em consideração também 

os anos próximos ao período estabelecido, que puderam ter alguma influência nos dados 

observados. Foram analisadas as políticas sociais implantadas desde o período do governo 

Lula até o ano de 2016, com o final do mandato da ex-presidenta Dilma Rousseff, com 

demonstrações de gastos destinados ao setor social.  Também nessa seção, foi analisada a 

parte do sistema tributário, partindo da explicação de cada tipo de imposto e suas bases de 

incidência, ou seja, sobre quem mais recai o ônus tributário.  

A última seção, mescla os dois temas centrais, e observa os fatores que impedem a 

redução da desigualdade no Brasil, sendo assim, o trabalho conclui mostrando a importância 

de refletir sobre a necessária coordenação das políticas sociais, principalmente das 

transferências monetárias, e de uma carga tributária progressiva para a melhora da má 

distribuição de renda no Brasil. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Teoria sobre a concentração de renda 

Segundo Hoffmann (2016), a distribuição de renda consiste em como a renda 

nacional é repartida entre a população contribuinte de sua produção. O problema se instala 

quando a distribuição é desfavorável para uma parcela da população que contribuiu. Apesar 

da má distribuição de renda ser um dos maiores problemas enfrentado por muitos países na 

atualidade, esse fenômeno já tinha sido estudado há muitos anos e considerado um efeito 

cíclico da economia. Tendo em vista que a população e a produção de bens tendiam a 

aumentar, a terra para produzir os bens, se tornariam cada vez mais escassas, ou seja, de 

acordo com a lei da oferta e demanda, o preço desse meio de produção tenderia a crescer cada 

vez mais, assim como os alugueis provenientes do uso da terra, aos proprietários. Esse ciclo, 

explicado por Ricardo (1817), tenderia a tornar camadas de sociedades heterogênicas. 

Tendo como base o período da Revolução Industrial, Marx (2013) observou que 

diante desse processo, o capital aumentava, assim como os lucros provenientes das mudanças 

e inovações que surgiram da Revolução Industrial. Nesse momento, o que gerava lucros, não 

era mais somente a terra, incluíam-se as inovações do processo, como maquinas e fábricas, 

portanto, tudo que auferisse lucro. Desde então a constatação era de que a cumulação não 

possuía limites, como no caso das terras, a partir de então surgiu o ―Princípio da acumulação 

infinita‖. Essa cumulação infinita tendia a se concentrar na parcela da população que possuía 

os meios de produção, ou seja, o capital.  

A concentração de renda é uma consequência do modo de produção capitalista, algo 

―natural‖ devido a avidez pelo lucro, do acumulo da propriedade de capital e por meio da 

exploração do trabalho humano. Nesse sentido, entende-se que a produção em pleno emprego 

é incompatível com o processo de acumulação gerado nas sociedades capitalistas. No que 

conclui Marx (2013), que o modo de produção capitalista, baseada na exploração do trabalho, 

é estruturalmente excludente, do ponto de vista da propriedade, da renda e da demanda por 

trabalho. Além do mais, a teoria marxista enfatiza a não equivalência dos salários pagos aos 

trabalhadores, devido a apropriação da mais-valia, pelos capitalistas, não incorporadas aos 

salários desses trabalhadores.  

Uma outra teoria sobre a concentração de renda, é a de Kuznets (1955) que se apoia 

no otimismo e paciência, pois, para este, a desigualdade vigente iria diminuir 

automaticamente com o progresso econômico devido ao avanço do capitalismo. A lógica era 

que o desenvolvimento do capitalismo em um país, seria capaz de alavancar sua economia, e 
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assim diminuir a desigualdade, como uma forma de progresso de econômicas mais 

desenvolvidas.  

Em seus estudos sobre a economia do século XXI, Piketty (2014), demonstra que não 

há nenhuma teoria capaz de explicar exatamente, ou detalhadamente o processo de 

distribuição de renda, dado que a base histórica do assunto foi gerada a muitos anos atrás, 

quando faltavam informações essenciais para tais estudo. Apesar disso, o autor não tira o 

mérito e credibilidade das teorias passadas sobre o tema, muito pelo mérito de se arriscarem 

no estudo da distribuição de riqueza. Segundo Piketty (2014), uma das difíceis missões do 

estudo foi a fidelidade dos fatos essenciais para a construção das teorias, em razão do antigo 

atrelamento da distribuição da riqueza com bases políticas, deixando de serem baseados em 

mecanismos puramente econômicos. Sua outra análise, foi que não existe um processo natural 

que possa ser capaz de impedir forças que desestabilizam a economia, promovendo a 

desigualdade e concentração de renda. 

Com a recente divulgação de dados referentes a distribuição de renda, Piketty (2014), 

mostra um aumento do problema da concentração de renda, é o baixo nível de crescimento 

econômico dos países no século XXI, e no baixo ritmo de expansão populacional referente às 

próximas décadas. Nesse caso, as camadas mais altas da sociedade, só conseguem emergir do 

baixo crescimento econômico, com isso, construindo camadas desiguais, que repassam o 

problema por décadas, através das heranças. 

Diante de algumas teorias apresentadas por autores especificados, torna-se difícil 

achar uma trajetória geral da distribuição de renda, ou apenas uma teoria que explique o 

fenômeno relatado muitos anos atrás e que consequentemente se refletiu na atualidade. Isso 

acontece devido a determinantes diferentes em cada região e séculos. 

Relatos de um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE)
2
, mostram que ao longo das últimas três décadas, a desigualdade 

aumentou na maioria dos países
3
 que a compõem, e em alguns casos, foi um aumento 

significativo em termos históricos. Segundo dados da pesquisa, nesses países os 10% mais 

ricos ganham cerca 9 vezes mais do que os 10% mais pobres. Tendo aumentado 

significativamente em relação aos anos 1980, quando a proporção era certa de 7 vezes mais.  

                                                 
2
Para tanto, ver base de dados da OCDE: https://www.oecd.org/. 

3
Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canada, Chile, Coreia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, 

Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, 

Japão, Letônia, Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, República 

Checa, Suécia, Suíça e Turquia. 
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Em meados dos anos 2000 o quadro começou a inverter, com países emergentes 

como a China, Rússia e Indonésia, tendo seus níveis de desigualdade aumentados, em 

contrapartida, a queda do índice nas economias da América Latina, em destaque, o Brasil. 

Esse momento de prosperidade nos índices teve uma desaceleração a partir de 2010 

(FERNANDES, 2015). 

2.2 Carga Tributária 

A partir das ideias de Giambiagi e Além (2008), tendo em vista que a distribuição de 

renda gerada pela alocação de alguns recursos como terra, capital e trabalho, se concentra em 

alguns ramos da sociedade, e por isso, considerada injusta, o dever do governo é o de realizar 

ajustes distributivos para solucionar a questão. Os ajustes podem ser por meio de 

transferências, onde governo é capaz de atenuar a disparidade através de impostos e subsídios. 

A distribuição realizada por meio de transferências, por ser direta, tributando em maior peso 

os indivíduos pertencentes às classes mais altas da sociedade e subsidiando as classes mais 

baixas, como no caso do imposto de renda negativo
4
.  

A arrecadação via impostos, das classes mais altas, possibilita o investimento em 

melhorias das classes mais desfavorecidas, promovendo equidade no sistema de distribuição 

de renda. Por meio de subsídios, o governo tende a aumentar a tributação sobre bens 

considerados de ―luxo‖ ou ―supérfluos‖ adquiridos por indivíduos que conseguem ter acesso a 

esses bens, e realizando o processo contrário no caso de bens essenciais, isto é, diminuindo 

alíquotas de impostos sobre bens que constituem a cesta básica, que possui alta procura por 

indivíduos de classes mais baixas, que não possuem renda excedente.  Outra forma de realizar 

esse subsídio é por meio da captação desses recursos para a seguridade social, dado que 

pessoas de baixa renda usufruem mais dos serviços públicos por não terem condições de 

usufruir de serviços privados (GIAMBIAGI e ALÉM, 2008). 

Para que a carga tributária seja justa, o ônus tributário deve ser equitativo: cada um 

paga uma contribuição justa baseada em sua renda, portanto, a oneração deve atribuir seu 

maior peso sobre pessoas com maior capacidade de contribuição. Além disso, a incidência 

desses impostos sobre os recursos deve ser mínima, para que não haja um distúrbio no 

funcionamento do sistema econômico. Por último, o meio de administração do sistema 

tributário, deve ser transparente e de fácil entendimento para todos os envolvidos, com o 

                                                 
4
Esse tipo de imposto funciona como um complemento de rendimento para as pessoas, logo, é determinado um 

valor para a renda reguladora, em que todos os rendimentos acima dessa linha pagam um percentual de imposto, 

ao passo que todos os rendimentos abaixo desse valor, recebem uma fração equivalente adicionada a sua renda. 
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objetivo de diminuir os gastos com a fiscalização da arrecadação via impostos (GIAMBIAGI 

e ALÉM, 2008). 

Para embasar um sistema tributário ideal, Smith (1776) cita alguns pilares que devem 

ser respeitados e postos em prática, sendo eles: equidade, onde a população deve se 

comprometer em contribuir o máximo para a melhora e ajustes do governo, não obstante, essa 

contribuição deve ser baseada no rendimento de cada cidadão-contribuinte; certeza, tendo em 

vista que os impostos cobrados pelo governo deve ser fixo, assim como a data do 

recolhimento, a maneira de recolher, sem alguma distinção; conveniência de pagamento, os 

impostos devem ser recolhidos de forma que não prejudique o cidadão, atribuindo a liberdade 

de realizar sua obrigação tributária quando o convir; economia no recolhimento, analisando 

que o importo deve o mínimo possível, apenas para uma contribuição do financiamento do 

governo de modo que não interfira nas decisões dos agentes.  

Um sistema tributário justo se baseia na equidade, progressividade, neutralidade e 

simplicidade. Partindo da equidade, cada contribuinte deve participar da parcela de 

contribuição de uma forma justa. Existem dois princípios capazes de satisfazer essa premissa. 

De acordo com o princípio do benefício, cada indivíduo deve contribuir com a quantidade 

proporcional gerada pelo consumo do bem público em especifico, porém esse método é 

complicado de ser implementado por ser necessário um processo eleitoral, para que o governo 

conheça a opinião da sociedade quanto ao bem, além da preferência ser algo particular de 

cada cidadão, portanto, o nível de imposto é o mesmo para qualquer contribuinte. 

(GIAMBIAGI E ALÉM, 2008). 

Outra forma de satisfazer a premissa é pelo princípio da capacidade de pagamento, 

posto que cada contribuinte deva oferecer o ônus tributário de acordo com sua capacidade de 

pagamento. A renda, nesse caso, é o melhor indicador de tributação, pois sua mensuração 

pode ser baseada de forma individual para cada contribuinte, enquanto os tributos baseados no 

consumo são os mesmos para todos os indivíduos da sociedade, sem uma sensibilidade. A 

partir disso, os impostos possuem caráter progressivo, enquanto a tributação baseada no 

consumo é de caráter regressivo. 

Para atingir as regras da neutralidade, o sistema tributário não deve causar uma 

distorção na alocação de recursos, o que prejudica a eficiência da economia. A renda é 

considerada o melhor indicador, pois a tributação sobre ela não acarreta danos ao consumo, 

pois não há alteração de preços. Para o caso do consumo, uma tributação sobre o mesmo, gera 

o aumento dos preços sobre bens, alterando diretamente a quantidade de consumo das 

pessoas, e consequentemente sua produção e recursos. 
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Por último, a simplicidade descrita por Giambiagi e Além (2008) está relacionada 

com a facilidade de cobrança sobre os tributos, levando em consideração a importância de o 

contribuinte saber quanto de imposto paga, de uma forma transparente e sem complicações. 

Além disso, os custos com arrecadações e fiscalizações devem ser mínimos para o governo. 

De acordo com Lagemann (2004), a tributação ótima deve auferir a análise da 

minimização da carga tributária excessiva e a maximização do bem-estar, pois o que importa 

em uma economia é sua eficiência. Segundo ele a distribuição é um segundo passo do 

processo. A teoria da tributação ótima consiste na tributação de um valor único para todos os 

indivíduos, mas, por falta de informações características de cada indivíduo, a alternativa deve 

ser alterada, porém, de acordo com os princípios da eficiência e justiça. 

2.3 A Teoria da Tributação Ótima 

Partindo da Teoria da Tributação Ótima, discutida devido a alguns pilares do que 

seria uma tributação eficiente para Adam Smith, Lagemann (2004) entende que a 

problemática de uma concepção entre diversos sistemas tributários existentes, está entre a 

relação do fisco e o contribuinte. O problema se concentra no fato de que o fisco pretende 

tributar cada contribuinte de forma justa
5
 e segura possível, à medida que o contribuinte 

idealiza a tributação como fonte de diminuição da sua renda, alterando decisões econômicas 

individuais para minimizar o efeito da mesma. 

A questão torna-se complexa tendo em vista a dificuldade do fisco de conferir a 

situação do contribuinte, como suas condições pessoais, e se essa alternativa fosse trivial, tais 

informações deveriam ser seriamente examinadas, porém, os custos desse controle seriam 

altos. Na tributação ótima, o sexo e idade são desconsiderados, tentando levar esse processo o 

mais justo possível. De acordo com a variação de salários dos indivíduos, a maneira prática, 

justa e eficiente de uma base para o ônus justo tributável, é por meio de indicadores 

fornecidos pelos contribuintes para o governo, sendo esses, renda auferida e o consumo.  

De acordo com a Teoria mencionada por Lagemann (2004) a tributação imposta em 

cima de algum bem em especifico, é denominada ―excessburden‖, ou seja, um peso morto, 

uma carga, vista pelo contribuinte como excessiva, o que de fato encarece o produto e diminui 

sua demanda, ocasionando uma perda de satisfação para quem tem seu poder de compra 

                                                 
5
Princípio do Benefício: cada indivíduo deve contribuir com uma quantidade proporcional aos benefícios que 

recebe do governo. Exemplo: Taxa sobre o combustível para fins de conservação da estrada, portanto, quem 

mais usa a estrada consumirá mais combustível e assim irá arcar com o maior ônus do imposto. Princípio da 

capacidade de pagamento: permite a formulação de uma regra geral de contribuição para a sociedade como um 

todo. Deve garantir a equidade horizontal, ou seja, a mesma capacidade de pagamento deve pagar o mesmo nível 

de imposto e a vertical, onde o nível do imposto de diferenciar conforme a capacidade de pagamento.  
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reduzido. Apesar das diversas formas de tributação e de efeitos, deduz-se que nenhum ônus 

tributário é totalmente neutro, ou seja, sempre vai haver uma perda de bem-estar, portanto, o 

dever dos promotores do sistema tributário é amenizar essa perda vigente. 

Para explicar as regras para impostos, começando do imposto sobre o consumo, leva-

se em consideração a Regra de Ramsey. De acordo com Teodorovicz (2015) em 1927, Frank 

Ramsey interessado pelo fenômeno da tributação justa, deixou uma grande contribuição para 

os estudos tributários com a Regra de Ramsey e a Regra o Inverso da Elasticidade, essencial 

para o entendimento da Teoria da Tributação Ótima. De acordo com seus estudos 

aprofundados sobre a teoria da tributação, Ramsey averiguou que as alíquotas mais altas em 

bens e serviços mais inelásticos, portanto mais difíceis de serem substituídos, geraria 

minimização nas distorções causadas por esses impostos, já que os consumidores não 

poderiam mudar facilmente suas opções de consumo. 

Lagemann (2004), analisa que a Teoria em questão, tem como premissa a ótica de 

eficiência, mas o que distancia essa teoria, da realidade, é considerar a economia apenas com 

um consumidor, ou consumidores com escolhas idênticas. Além dos bens e serviços, nessa 

teoria, entra na questão um bem não tributável, o tempo livre, cujo seus bens complementares 

devem ser tributados mais do que um bem menos complementar ao tempo livre. Isso ocorre, 

pois, o tempo livre de cada indivíduo não é possível de ser observado, portanto, não há a 

possibilidade de tributar esse bem diretamente, passando essa carga para os seus bens 

complementares, o que leva a uma tributação indireta do tempo livre, essa condição é 

denominada secondbest. Deve-se considerar que essa seria a segunda melhor opção, já que a 

primeira, a partir da Eficiência de Pareto
6
, considera alocações eficientes que são muitas vezes 

improváveis de serem satisfeitas, deixando de retratar a realidade. 

Na perspectiva de Lagemann (2004), as grandes oportunidades do sistema de 

tributação estão voltadas para impostos sobre a renda e impostos sobre o consumo, ou seja, 

bens e serviços. O caso ideal para o autor, seria uma tributação ótima sobre a renda do 

trabalho, o que de fato minimizaria a carga tributária excedente e maximizaria o bem-estar. 

Essa justiça fiscal é explicita na função de bem-estar social que é maximizada pelas funções 

de utilidades distintas de cada indivíduo, tendo a sensibilidade de acrescentar as diferenças de 

capacidade e preferências dos indivíduos. Por meio da análise de críticos, Lagemann (2004) 

tende a concluir que essas diferenças existentes entre os indivíduos, salienta o grau de 

dificuldade de um sistema tributário ótimo, trazendo problemas de ordem operacional, 

                                                 
6
Ótimo de Pareto determina que não há uma organização de recursos factível que possa melhora a posição de um 

agente econômico sem que, inversamente, haja uma piora na situação econômica de outro.  
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conflitando a teoria do bem-estar com a teoria da tributação ótima. Essa justiça, referida no 

texto como ―justiça horizontal‖ são impossíveis de serem atendidas devido ao pouco que ela 

tem para contribuir dentro de um sistema tributário já existente e politizado, onde os 

indivíduos possuem todos as mesmas necessidades. Além disso, a teoria sugere mudanças 

alocativas e distributivas, deixando de considerar questões macroeconômicas, incertezas e 

custos administrativos, com o objetivo de atender a condição da teoria secondbest.  

O objetivo de partida da Teoria da tributação ótima, segundo Pereira, Oliveira e 

Gallo (2012) era a busca por uma forma de tributo não distorcivo, ou seja, que não cause 

interferência na escolha dos agentes, já que o tributo possui influencia para mudar atitudes e 

preferências de agentes, e como consequência, mudar o rumo da economia, gerando um efeito 

progressivo da carga tributária, em que classes mais altas contribuem mais do que classe mais 

baixa. O que se encontra para satisfazer essas características seriam os impostos fixos, que 

não se alterassem face as mudanças nas escolhas dos indivíduos, desconsiderando as horas de 

trabalho, opções de consumo e investimentos. Esse tipo de tributo fixo é conhecido como 

―lump sum‖ que apesar de possuir a premissa de não distorcer a economia, ignora a realidade 

economia das pessoas, individualmente, ferindo o princípio da capacidade contributiva, que 

propõe ao indivíduo pagar um ônus equivalente a sua capacidade de contribuição. Justamente 

por isso, a economia não busca o Primeiro Ótimo, e sim o Segundo Ótimo
7
, ou seja, um 

melhor resultado possível para a economia justa, já que os impostos distorcivos são 

inevitavelmente utilizados, pela impossibilidade de atuação dos impostos do tipo ―lump sum‖. 

Barboza e Siqueira (2001) propõem que a eficiência econômica está diretamente 

relacionada com a capacidade de distorções de um sistema tributário segundo o 

comportamento de agentes econômicos. Portanto, esse sistema torna-se eficiente quando sua 

alocação de recursos é realizada de um modo que minimize o efeito que, as decisões de 

consumo e investimento dos indivíduos, possuem sobre o percurso da economia. Para as 

mesmas, o modelo de tributação ótima está frequentemente relacionado com um trade-off 

entre equidade e eficiência dentro da economia.  

                                                 
7
O Segundo Ótimo na Teoria da Tributação seria o melhor ótimo, isso porque o Primeiro Ótimo é baseado na 

efetividade da economia, portanto, seguindo as regras da equidade para não causar distorções na decisão de 

agentes econômicos, o modelo de imposto ideal seria o de  lump sum (imposto fixo independente de escolhas dos 

agentes, ou seja, baseado em características pessoais, como sexo, idade, habilidade, preferências, etc...), tendo 

em vista que esse tipo de imposto não é trivial para a coleta de informações do governo, o imposto deve ser 

baseado em informações como renda e consumo. Dessa forma, caso não houvesse a preocupação com 

redistribuição, o modelo de lump sumseria factível, porém havendo essa preocupação, o uso de impostos 

distorcivos são necessários.  Por tais questões a economia deve esta inerentemente atrelada aos princípios da 

equidade e eficiência.  
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Pereira, Oliveira e Gallo (2012) explicam que o Teorema de Ramsey é regressivo, 

pois sua conclusão relata que o imposto sobre um determinado bem deve ser inversamente 

proporcional à elasticidade preço da demanda desse bem. Segundo essa conclusão os bens de 

necessidade devem ser tributados mais do que os bens de luxo, onde para uma sociedade com 

indivíduos diferentes, gera efeitos regressivos na carga tributária, isso porque os bens mais 

necessários são mais inelásticos do que bens de luxo. O que deve ser relembrado, é que o 

estudo de Ramsey levou em consideração apenas um indivíduo (ou vários indivíduos 

idênticos), por isso não há diferentes preferencias e utilidades, desconsiderando preocupações 

com equidade.  

Após os estudos de Ramsey, que apesar de contribuir para os estudos seguintes, não 

retratavam a realidade, Diamond e Mirrlees, realizaram suas pesquisas considerando 

indivíduos diferentes, com preferência distintas. Portanto, esse estudo usa função de bem-

estar social para realizar comparações. Os resultados encontrados por Diamond e Mirrlees não 

determinam quais tipos de mercadorias devem ser mais tributadas, nesse caso, para os autores 

a solução está em modelos numéricos cujas estruturas respeitem as particularidades da 

sociedade atribuída. Os autores são responsáveis pelo estudo da Tributação Ótima da 

Produção
8
 e Tributação Ótima da Renda

9
.  

Em uma economia onde o modelo de tributação lump sum não é considerado, a 

Teoria da Tributação é baseada em impostos que causam distorções nas decisões dos agentes 

econômicos. Através disso, o estudo entende que para a tributação de impostos como bens e 

consumo, existe um limite que aumente a receita do governo e não altere consideravelmente a 

eficiência da economia, maximizando a função de utilidade. De modo geral, a estrutura 

tributária ótima possui influência de acordo com cada país, apesar disso, resultados empíricos 

dos estudos de Diamond e Mirrlees demonstram que uma tributação ótima depende de três 

fatores específicos, como: o conjunto de instrumentos fiscais a disposição do governo; a 

estrutura de preferência das famílias e os pesos sociais atribuídos ao bem-estar dos diferentes 

indivíduos na sociedade. Outro fator de destaque é a não multiplicidade da alíquota tributária, 

dado os benefícios redistributivos e os problemas de incentivos causados pelos impostos. Essa 

                                                 
8
A eficiência na produção é gerada pelo governo que é capaz de controlar os preços que afetam o bem-estar dos 

consumidores, portanto os preços que as empresas se deparam na produção não interferem no preço final.  
9
A tributação ótima da renda foi formalizada por Mirrlees que não considerou a capacidade potencial dos 

indivíduos de obter renda (por meio de habilidades produtivas), informações que o governo não tem como 

coletar, por isso Mirrlees concluiu que o imposto ótimo deve ser compatível com os incentivos de preferencias 

declaradas pelos indivíduos. Como o autor não conseguiu estabelecer uma alíquota apropriada de tributação, a 

condição é o estudo numérico para cada situação.  
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questão leva a um conflito entre a base teórica da otimização e a conveniência administrativa 

(PEREIRA, OLIVEIRA e GALLO, 2012). 

Faz-se necessário, então, na próxima seção, uma apresentação detalhada dos tipos de 

impostos a disposição do governo brasileiro. 

2.4 Os Diferentes Tipos de Impostos 

Como explicam Giambiagi e Além (2008) os impostos são divididos por diretos e 

indiretos. Dessa forma, os impostos considerados diretos, são aqueles que recaem diretamente 

sobre a capacidade de contribuição do indivíduo. Já os impostos indiretos recaem de forma 

indireta sobre a renda da população, ou seja, por meio de utilização de bens e consumos, 

vendas, ou posse de propriedades, desconsiderando sua capacidade contributiva. Portanto, as 

principiais forma de recaimento dos tributos, está relacionado a renda, patrimônio e consumo 

de bens e serviços.  

Começando pelo imposto de renda, esse é o tipo de imposto auferido por meio de 

salários, lucros, juros, dividendos e alugueis. Esse é o tributo direto que pode ser o imposto de 

renda da pessoa jurídica (IRPJ) e imposto de renda da pessoa física (IRPF). O IRPJ é 

incidente quanto aos lucros da empresa, calculado por meio de três alternativas: lucro real; o 

lucro presumido e lucro arbitrado. No lucro real, calcula-se a diferença entre as receitas e os 

custos da empresa em questão, tomando como base os dados de contabilidade da mesma. No 

segundo caso, a base é uma alíquota aplicada sobre a receita bruta, o que gera um limite 

presumido de receita para esse caso. O lucro arbitrado é direcionado para empresas que não 

mantem os seus registros contábeis disponíveis para apuração da contribuição, de tal forma 

que o governo decide a base do imposto por meio de ativo total, capital ou da receita bruta. A 

questão dos impostos IPRJ é a complexidade do repasse desse ônus, que pode afetar o produto 

final, colocando em questão a eficiência do sistema através da contradição da lei da 

equidade
10

 e progressividade
11

. De qualquer forma, esse sistema pode atrapalhar a 

concorrência de mercadorias nacionais que possuem altos preços com mercadorias 

                                                 
10

Princípio da Equidade: Esse princípio engloba também o princípio do beneficio, onde o ônus tributário deve ser 

repartido de uma forma, que sua incidência seja maior para o indivíduo que mais consome esse bem ou serviço 

em questão. Assim como engloba também o princípio da capacidade contributiva, portanto, o cidadão deve 

contribuir de acordo comsua capacidade individual de pagamento. 
11

Progressividade: A progressividade do sistema tributário é literal quando os impostos são incidem mais sobre a 

parcela da população mais pobre, portanto, para esse efeito, a renda e o patrimônio devem ser mais taxados do 

que os bens de consumo. Quando os bens de consumo possuem impostos mais altos que o patrimônio e a renda, 

os indivíduos que possuem renda mais baixa irão pagar mais que os indivíduos com renda mais altas, isso porque 

os que recebem menos, destinam seus salários para bens de consumo essenciais.  
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estrangeiras que muitas vezes possuem preços mais acessíveis, gerando cobrança de solução 

do governo que implantou esse ônus tributário.  

Quanto ao imposto IRPF, Giambiagi e Além (2008) apresentam que, este leva em 

consideração a capacidade de contribuição do agente, o que faz o mesmo se adaptar ao 

sistema de tributação, se encaixando nos princípios da equidade e progressividade. Esse tipo 

de imposto é auferido por analise de contratos, como no caso de salários e aluguéis, que dão a 

base do pagamento do IRPF. O que define a eficiência desse método é a qualidade do sistema 

de fiscalização desses contratos para realizar a cobrança justa do tributo, sem o peso da 

sonegação de imposto.  

Com relação ao imposto sobre o patrimônio, Giambiagi e Além (2008) explicam que 

esse pode ser cobrado quando o indivíduo se apossa de algum bem como no caso predial e 

territorial, sendo o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ou no caso da propriedade de 

um veículo, o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores) . Caso o bem 

seja transferido de uma pessoa para outra, o imposto não deixa de ser cobrado, é chamado o 

imposto sobre a transmissão de propriedade. O tributo sobre o patrimônio mais frequente no 

mundo é o incidente na área imobiliária, sendo também considerado justo, atendendo o 

princípio da equidade e progressividade, dado que sua base é fixa, o que leva os ricos a 

contribuírem de acordo com o valor de seu patrimônio, portanto, os ricos possuem uma 

alíquota tributaria maior.  

Por último, o imposto sobre as vendas de mercadorias e serviços, esses são de forma 

indireta. Giambiagi e Além (2008) destacam as diferentes formas que esse tributo pode recair 

sobre o preço final, sobre o consumo, logo, os impostos gerais incidem sobre produtos que 

dependem de uma série de transações, como bens industrializados, e o bem final, de consumo. 

O bem pode ter uma alíquota final, descontado apenas com o produto já pronto, ou ter o 

desconto sobre os processos de transação desse bem, seletivo. Já os tributos especiais são 

cobrados através das transações de compra e venda de bens e serviços, como no caso dos 

produtos relacionados a bebida alcoólicas e combustíveis. Além disso, outro método é o 

imposto que incide sobre as fases da produção e comercialização do produto, podendo levar 

esse ônus a incidir diretamente sobre o produtor, ou sobre cada etapa do ciclo da mercadoria.  

Em último caso, Giambiagi e Além (2008) determinam que o imposto em forma de 

apuração pode ser calculado através do valor total da transação ou sobre o valor adicionado 

(IVA) em cada fase da produção do bem, pelo contribuinte. Esse tipo de imposto é 

considerado neutro, tendo em vista que o total do imposto incidente em um produto, não 

depende do número de transações realizadas sobre ele, pois, é uma proporção constante do 
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valor adicionado nas etapas da atividade econômica, dessa forma, a cobrança sendo feita de 

maneira geral e uniforme e sendo repassada na mesma proporção para o produto final não 

gera distorções na alocação de recursos na economia pela neutralidade do imposto.  

Diante de um imposto geral sobre transações acumulativo ou em cascata, gera um 

impacto sobre a alocação de recursos através de distorção, onde os preços relativos e o 

aumento dos custos podem gerar um esfriamento da economia em relação a competitividade 

com bens estrangeiros. Como conclui os autores, esse tributo, sobre o consumo, não é a 

melhor forma de arrecadação, já que os impostos gerados nas transações de uma mercadoria 

podem ser repassados para os preços finais, desconsiderando os princípios da equidade e 

progressividade, não levando em conta a capacidade de contribuição do agente e por fim, 

causando mudança na decisão dos agentes (GIAMBIAGI E ALÉM, 2008). 

A contribuição indireta é considerada regressiva, levando em consideração que o 

consumo é uma necessidade pessoal, pessoas com rendas mais baixas, tendem a possuir 

maiores dispêndios com consumo aumentando o ônus tributário em questão. O consumo 

representa dessa forma, um percentual decrescente da renda, logo, quanto mais a renda 

aumenta, menos incidente ela será sobre o consumo, resultando na carga tributária regressiva. 

Torna-se uma alternativa, a alíquota do imposto ser indiretamente proporcional a bens de 

consumo essenciais, tornando bem de luxo, considerados supérfluos, mais taxados do que os 

bens consumidos do dia a dia, concentrando a maior carga tributária sobre a população de 

renda mais alta, que se apossam dos bens de luxo.  

Portanto, para que um tributo seja justo para sociedade ele deve se manter neutro, 

sem causar distorções nas escolhas dos agentes como relata Varsano (1997):  

Todos os impostos utilizados na prática, por induzirem mudanças no 

comportamento dos agentes econômicos, afetam a alocação de recursos e, 

portanto, impõem — uns mais, outros menos — custos à sociedade. 

Conceitualmente, a tributação justifica-se na medida em que o benefício 

gerado pelo uso público de recursos da sociedade, possibilitado pela 

arrecadação, seja maior que seu custo de oportunidade, medido pelo 

benefício social do melhor uso privado dos recursos, acrescido do custo 

criado pela tributação. Estaticamente considerada, a renúncia fiscal é sempre 

injustificada — se há mérito na tributação, o uso privado dos recursos é 

sempre uma alternativa inferior; e, se não há, não cabe a renúncia, mas, sim, 

a extinção do tributo (VARSANO, 1997, p. 03). 
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3. AS POLÍTICAS PÚBLICA E TRIBUTÁRIA NO BRASIL 

3.1 A trajetória das Políticas Públicas no Brasil 

No Brasil, segundo ROSA (2013) com a consolidação da Constituição de 1988, 

alguns direitos sociais, buscados por meio de mobilizações nos anos anteriores, foram 

instaurados. Dessa forma, o objetivo era aumentar a autonomia e o envolvimento de atores 

sociais junto ao Estado e a partir disso, foi estruturado o Sistema Brasileiro de Proteção Social 

(SBPS). A Constituição de 1988 foi um marco na história das Políticas Públicas
12

, pois além 

da nova ascensão das medidas pelo Estado, as ações estatais eram incluídas no contexto, o que 

promove de forma efetiva e abrangente a proteção dos direitos sociais. Segundo Silva, 

Jaccoud e Beghin (2005), algumas medidas foram rapidamente adaptáveis ao período pós 

Constituição: 

a) a participação social promove transparência na deliberação e visibilidade 

das ações, democratizando o sistema decisório; b) a participação social 

permite maior expressão e visibilidade das demandas sociais, provocando 

um avanço na promoção da igualdade e da equidade nas políticas públicas; e 

c) a sociedade, por meio de inúmeros movimentos e formas de 

associativismo, permeia as ações estatais na defesa e alargamento de 

direitos, demanda ações e é capaz de executá-las no interesse público 

(SILVA, JACCOUD e BEGHIN, 2005, p. 375). 

Apesar das controvérsias sobre a emergência e desencadeamento da pobreza, os 

autores Cardoso Jr, Jaccoud (2005) dedicados a estudar esse fenômeno no século XX, 

identificam que o Estado de Bem-Estar tem finalidade de proteger e assegurar socialmente as 

classes que não ocupam espaço no meio privado, através da facilitação de obtenção de bens e 

serviços básicos. Nessa conjuntura, se enquadra a proteção de riscos sociais, como acidente, 

doença, velhice e desemprego, além disso, seguridade contra a pobreza, que são aparadas por 

políticas de transferência de renda e inserção em serviços públicos como educação e saúde. 

De acordo com o relatório de acompanhamento fiscal de 2017
13

, os gastos sociais são cerca de 

75% dos gastos públicos federal, sendo considerável estável desde o início do 

acompanhamento em 2007. O maior valor dentro dos gastos sociais, como pode ser visto no 

gráfico 01, está na área da Previdência, totalizando 46% do ônus público. Ao que se refere aos 

gastos previdenciários, se inclui despesas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os 

gastos com o Regime Próprio de Previdência Sociais (RPPS) dos servidores públicos federais. 

Embutido nos gastos sociais, a Previdência é o maior demandante de despesas, ficando com 

                                                 
12

As políticas públicas são os conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado diretamente 

ou indiretamente, que visam assegurar determinado direito de cidadania. 
13

Relatório de acompanhamento fiscal – Instituição Fiscal Independente (IFI), setembro de 2017. 
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cerca de 62% do total de gastos, seguido pela contribuição na área educacional, ocupando 

11% do gráfico, a partir disso, a saúde ocupa praticamente 11%, Assistência Social 8,2% e o 

Trabalho 7,3%, conforme demonstra o gráfico. 

GRÁFICO 01 – Gastos Sociais da União em % do total e em milhões de reais – 2016 

 

 Fonte: IFI, Relatório de Acompanhamento Fiscal, set. 2017. Elaboração própria. 

Os setores menos relevantes dos gastos sociais incluem a Organização Agrária com 

0,3%, Cultura, Desporto e Lazer tendo aproximadamente 0,2% de ocupação no gráfico.  

3.1.1 Educação 

A educação foi um ramo do gasto social que atingiu um aumento significativo, sendo 

esse em torno de 184% desde o início do tempo em análise. Como pode ser visto no gráfico 

02, em nível federal, o aumento desses dispêndios está relacionado com a expansão de 

unidades de ensino superior. Logo em seguida das universidades federais, encontra-se o 

ensino profissionalizante, sendo ocupado em sua maior parte pelo Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES). Os gastos com educação básica tiveram também crescimentos expressivos, 

cerca de 91%, aumento de 4,8 bilhões. 

Embora o FIES seja o maior projeto de política pública demandante de despesas na 

área da educação existe outros que podem ser mencionados como o Ciência sem Fronteias, 

PRONATEC e o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Alguns desses 
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projetos, como o Ciência sem Fronteiras já tiveram uma parcela maior de relevância, por 

exemplo, em 2015 que demandou 4,1 bilhões dos cofres públicos. 

GRÁFICO 02 – Gastos nas Principais Subáreas de Educação em bilhões de reais (preços de 

julho de 2017)  

 

Fonte: Extraído de IFI, Relatório de Acompanhamento Fiscal, set. 2017. Elaboração própria. 

3.1.2 Saúde 

De acordo com o período em questão, a área da saúde teve um aumento orçamentário 

de 42%, considerando que quase todas as subáreas da saúde tiveram um aumento 

significativo. Nesse caso, a área possui uma exigência constitucional condicionando que o 

gasto com a saúde do ano seguinte deve ser maior que o empregado no exercício anterior mais 

a correção percentual de variação nominal do PIB também do ano anterior ao da lei 

orçamentária, o que é reafirmado pelos dados coletados pelo Relatório de Acompanhamento 

Fiscal. 

Como pode ser visto no gráfico 03, o Sistema Único de Saúde (SUS) é o maior e 

principal demandante de custeio da área da Saúde, devido a serviços e instrumentos 

ambulatoriais e hospitalares, tomando um espaço de quase 40% segundo o gráfico. Os gastos 

dessa área são compostos por subáreas como atenção básica, vigilância epidemiológica, apoio 
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financeiro para aquisição e distribuição de medicamentos, e como ínfero o programa de 

Farmácia Popular do Brasil. 

GRÁFICO 03 – Gastos com a Saúde em % do total e em milhões de reais – 2016 

 
Fonte: IFI, Relatório de Acompanhamento Fiscal, set. 2017. Elaboração própria. 

Apesar de todos os campos em que os recursos são inseridos na saúde, não foi uma 

área que obteve uma grande variação dos dispêndios, como retrata o gráfico anterior. 

3.1.3 Assistência Social, Trabalho e Gastos Tributários 

No âmbito da Assistência Social os gastos são representados por programas de 

transferência de renda, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada de 

Assistência Social (BPC), sendo nos últimos anos verificados através do gráfico 04 a maior 

parte dos gastos destinada ao segundo programa. Apesar de tal situação, o programa Bolsa 

Família teve o maior avanço em termos relativos, cerca de 200% desde 2007.  

Como pode ser visto no gráfico 05, A área do Trabalho integra três fontes principais 

de despesas, seguro desemprego, abono salarial e financiamento com recursos do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT), referidos em cerca de 40% da arrecadação do PIS/PASEP ao 

BNDES, destinados a programas de desenvolvimento econômico. O seguro desemprego é 
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disparadamente o setor que gera maior gasto à esfera Federal, seguido, no último ano 

verificado pelo FAT. 

É válido ressaltar, que apesar do foco nas áreas de proteção social da União, existem 

desembolsos indiretos relacionados às renuncias tributárias, ou seja, o governo doa parte de 

arrecadações tributárias para empresas de caráter privado, para que elas possam investir em 

projetos culturais, elevando bem-estar da sociedade. Esses impostos podem vir das esferas 

Federais, Estaduais ou Municipais e favorecem áreas de proteção social como educação, 

cultura, trabalho e saúde.  

GRÁFICO 04 – Gastos Assistenciais em bilhões de reais (preços de julho de 2017)  

 

Fonte: Extraído de IFI, Relatório de Acompanhamento Fiscal, set. 2017. Elaboração própria. 
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GRÁFICO 05 – Gasto com Trabalho em bilhões de reais (preços de julho de 2017) 

 

Fonte: Extraído de IFI, Relatório de Acompanhamento Fiscal, set. 2017. Elaboração própria. 

A tabela 01 abaixo demonstra as despesas orçamentárias com o gasto tributário do 

trabalho, saúde, educação, assistência social, cultura e organização agrária. Em 2016, a 

cultura cobriu 45% do total de gasto tributário, sendo dentro do domínio da cultura, 73% das 

despesas foram destinadas ao Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), um projeto 

que viabiliza propostas culturas advindas do Ministério da Cultura.  

TABELA 01 – Despesas Orçamentárias X Gastos Tributários para Funções Selecionadas em 

milhões de reais – 2016. 

Área OFSS (A) Gastos Tributários (B) Total 
B/A (%) 

 

Trabalho 74,346 40,734 115,08 35 

Saúde 111,837 34,224 146,061 23 

Educação 112,149 13,112 125,261 10 

Assistência Social 83,832 12,542 96,374 13 

Cultura 2,13 1,738 3,868 45 
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Organização Agrária 3,368 0,04 3,408 1 

TOTAL 387,662 102,39 490,052 21 

Fonte: Relatório de Acompanhamento Fiscal, IFI, 2017. Elaboração própria. 

Outro ramo relevante da função foi o trabalho que adquiriu 35% da captação de 

recursos federais devido à desoneração da folha de salários, adquirindo 36% no ramo do 

trabalho, e 27% ficaram com a isenção de Imposto de Renda da pessoa física incidente sobre 

aposentados por moléstia ou acidente. Por fim, entre as áreas mais relevantes do gasto 

tributário, está a saúde com 23%, sendo essa a principal atividade demandante de alíquota, a 

dedução de despesa médica nos rendimentos tributáveis de pessoas físicas (35%); as isenções 

da contribuição previdenciária patronal para entidades beneficentes de assistência social 

(18,5) e por último, o PIS/COFINS para pessoas jurídicas que procedam a industrialização ou 

à importação de medicamentos com 14,5% dos gastos totais da saúde.  

3.1.4 Conjuntura e Políticas Sociais dos Governos Lula e Dilma 

De acordo com o texto de Almeida (2004) a partir da Constituição de 1988, o Brasil 

passou a possuir um maior interesse em defender os direitos de cidadãos menos privilegiados, 

ou seja, de classes baixas. Desde então, mas principalmente no governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995) alguns benefícios em formas de bolsas assistências foram 

distribuídas para a população, por exemplo, a Bolsa-Escola, Erradicação do trabalho Infantil, 

Bolsa-Alimentação, Auxilio-Gás, Agente Jovem, Programa de Saúde da Família, Programa de 

Apoio à Agricultura Familiar e o Projeto Alvorada. Essas bolsas e programas eram realizados 

por meio de transferência de renda, tendo como principal objetivo diminuir a distribuição de 

cestas básicas que eram realizas por meio ineficaz.   

Ainda segundo Almeida (2004) quando o governo regente foi substituído pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT) o foco se manteve nos esforços investidos nos programas de 

proteção social, embora algumas áreas tenham ficado de fora dos planejamentos do governo 

FHC, incluindo a área de saneamento e habitação.  

A partir disso, com o ingresso do governo do PT o discurso era claro: redução da 

pobreza e das desigualdades, além da inclusão de pessoas de baixa renda nos direitos civis 

brasileiros. Dessa forma, o governo possuía dois principais projetos para tal objetivo: Projeto 

Fome Zero, ou seja, uma garantia alimentícia por parte do Governo Federal e o a promessa de 

melhora da Política Economia e reformas estruturais, sendo a da previdência social uma das 
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mais divulgadas da época, de tal forma que reorganizaria as aposentadorias de funcionários 

dos setores públicos e privados com o mesmo teto.  

O Programa Fome Zero, que foi o marco da regência de Lula que contava com ações 

como transferência de renda monetária, através do Cartão-Alimentação; distribuição de cestas 

básicas; criação de alimentos de agricultores familiares; educação alimenta; distribuição de 

mantimentos e alfabetização. Apesar dos esforços do governo, esse projeto necessitava de 

uma grande esfera de ministérios fossem coordenados pelo Ministério Especial de Segurança 

Alimentar (MESA), criado para a própria causa, subordinado exclusivamente pelo Presidente 

da República. Devido a essa falta de praticidade para a realização do benefício, sua 

fragilidade aconteceu de forma inevitável, gerando a unificação das bolsas Escola, 

Alimentação e Auxílio Gás, no principal programa de transferência de renda brasileiro, o 

Bolsa Família. Portanto os principais destaques sociais do governo Lula, é a reforma da 

previdência, o Fome Zero, e o Bolsa-Família (ALMEIDA, 2004). 

Segundo Fagnani (2011), as políticas relacionadas a saúde não provieram de grandes 

mudanças e inovações, e sim de manutenção e melhoramento da área, como o caso de 

medidas para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), dado que esses 

planejamentos foram concentrados em um ―Pacto pela Saúde‖, ou seja, reavaliar o processo 

normativo do SUS, objetivando a colaboração dos três níveis de governo. 

De acordo com o mesmo, na educação o principal objetivo foi a reestruturação do 

Ministério da Educação (MEC) com a divulgação do documento (Alinhamento Estratégico – 

MEC) que foi planejado de 2003 a 2005 para o período de implantação, de 2004 a 2007. 

Coloca-se em destaque a formulação do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica) e a reforma de educação superior. Em 2004, o período que era de 

realização dos planejamentos do triênio anterior, foi criado o Prouni (Programa Universidade 

para Todos), o qual oferecia bolsa de estudo em instituições privadas para estudantes de 

rendas não compatíveis com as mensalidades, com destaque para negros e indígenas.  

Para Gentil e Hermann (2017), o governo posterior, de Dilma Rousseff (2011), a 

partir do campo fiscal, se comprometeu em dar continuidade à intensificação da política social 

adotada no governo antecessor, reduzindo dessa forma as metas de superávit primário do setor 

público consolidado. Portanto, em seu governo, como foi incialmente mencionado, os níveis 

de transferências de renda se mantiveram altas, dessa forma, as despesas com previdência e 

assistência social aumentaram quase que continuamente no período. Como mostra o gráfico 6 
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abaixo retirado do Relatório de Análise Econômica dos Gastos Públicos Federais
14

, a maior 

parte dos Gastos Públicos foi investida em programas de Transferência de Renda as Famílias, 

seguido por Pessoal e Encargos, Outras Despesas Correntes e Despesas de Capital. 

GRÁFICO 06 - Evolução dos Grandes Grupos de Despesa em % do PIB 

 

Fonte: Relatório de Análise Econômica dos Gastos Públicos Federais, Ministério da Fazenda, 2015. Elaboração 

própria. 

Dado tal período, as despesas com transferência de renda eram altamente demandadas 

pelos benefícios da previdência, que ocupa o primeiro lugar nos dispêndios relacionados a 

gastos da transferência monetária, essencial para o enriquecimento percentual do PIB, tendo 

em vista o aumento do consumo das famílias. Seguido por gastos com o Abono e Seguro 

Desemprego, LOAS/RMV e Bolsa Família. Representado pelo gráfico 07, pode-se observar a 

progressão dos gastos públicos ainda desenvolvidos no governo Lula (2006) e os gastos com 

as transferências de renda para as famílias já no final do mandato Dilma (2015), sendo esse 

aumento em maior parte nos benefícios da Previdência.  

                                                 
14

Relatório de Análise Econômica dos Gastos Públicos Federais – Evolução dos Gastos Públicos Federais no 

Brasil: Uma análise para o período 2006-2015 – Relatório do Ministério da Fazenda 
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GRÁFICO 07 - Decomposição dos Gastos das Transferências de Renda às Famílias em % do 

PIB 

 

Fonte: Relatório de Análise Econômica dos Gastos Públicos Federais, Ministério da Fazenda, 2015. Elaboração 

própria. 

Segundo Gentil e Hermann (2017), apesar dos aumentos reais na área da saúde no 

primeiro governo Dilma, como simulado na Tabela 02, iniciando com 5,9 em 2011 e 

terminando com 6,6 em 2016, considera-se uma média de 4,8 entre o período, a maior dentre 

2003-06 e 2007-10, porém, não simboliza uma temporada de avanços. De 2011 a 2013 os 

gastos com a área tendem a diminuir, possuindo uma retomada acelerada apenas em 2014. O 

autor considera as manifestações populares um fator que pode ter dado coragem de 

investimentos no setor público, em especial na saúde. No PIB os índices se mantiveram 

constantes de, em torno de 1,5, porém inferiores ao período 2003-2006. 

TABELA 02 - Gastos Do Governo com Educação e Saúde (2003-2014) 

Período 

Saúde Educação 

Cresc. Real %  % do PIB Cresc. Real %  % do PIB 

2003-06 1,9 1,7 -2,5 0,7 

2007-10 2,2 1,5 15,2 0,8 
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2011 5,9 1,4 4,6 1 

2012 5,3 1,5 13,1 1,1 

2013 1,6 1,5 13 1,2 

2014 6,6 1,5 10,4 1,3 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Elaboração: Própria 

A estratégia da Presidenta em focar em gastos públicos com custos mais baixos, com 

a intenção de diminuir a participação dos Estados nesse investimento e aumentar a da 

iniciativa privada, como por exemplo, alguns hospitais universitários transformados em 

instituições de direito privado e seu gerenciamento terceirizado, além disso, ocorreu 

substituição de profissionais, servidores públicos, por prestadores de serviços advindos da 

área privada.  

Gentil e Hermann (2017) analisam que as taxas de crescimento dos gastos são 

substancialmente mais altas em todos os períodos analisados e progressivas em praticamente 

todos, em relação à saúde, demonstra-se uma melhor qualificação e suporte para a sociedade. 

Entretanto, em relação à porcentagem do PIB, houve apenas uma discreta elevação de 1,0% 

em 2011 para 1,3% em 2014.  

3.2 O Sistema Tributário Brasileiro 

3.2.1 A Incidência da Carga Tributária Brasileira 

De acordo com Estudo da Carga Tributária no Brasil, o país está entre os países em 

desenvolvimento, que possuem as cargas tributárias mais elevadas do mundo, sendo essa em 

torno de 33% do Produto Interno Bruto, aproximadamente as médias dos países da OCDE 

(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). 

Esse estudo mostra, a partir do gráfico 08, o comparativo da carga tributária 

brasileira com os demais países da OCDE. Entretanto, apesar dessa questão, deve-se levar em 

consideração algumas espécies tributárias diferentes em cada país, como no caso da 

previdência, que em um número considerável de países é privada e não se agrega a questão 

tributária. 
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GRÁFICO 08 - Carga Tributária no Brasil e nos Países da OCDE (2015) 

 

Fonte: Receita Federal do Brasil. Elaboração própria. 

Apesar do índice demonstrado de 32,1% não ser tão alto comparado a países como a 

Dinamarca que possui 46,6 de carga tributária. O problema se declara pela questão da 

incidência dos impostos, pois enquanto no Brasil as maiores incidências da carga tributária 

estão sobre os bens de consumo, um país com a carga tributária progressiva, como é o caso da 

Dinamarca, a maior incidência está sobre a renda e a propriedade. 
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TABELA 03 – Evolução da Participação das Bases de Incidência na Arrecadação Total em % 

- 2007 a 2016 

Tipo de Base 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Renda 19,30 20,45 19,63 18,22 19,09 17,93 18,16 18,07 18,30 19,97 

Folha de 

Salários 
24,55 24,54 26,61 26,21 25,85 26,66 25,99 26,20 26,11 26,31 

Propriedade 3,54 3,55 3,89 3,77 3,73 3,87 3,90 4,09 4,44 4,67 

Bens e 

Serviços 
47,60 49,52 48,21 49,62 49,11 49,61 50,23 50,00 49,37 47,39 

Trans. 

Financeiras 
4,82 2,03 1,79 2,10 1,96 1,96 1,68 1,62 1,80 1,66 

Outros 

Tributos 
0,18 -0,09 -0,12 0,08 0,03 -0,03 0,03 0,01 -0,02 0,01 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Receita Federal do Brasil. Elaboração própria. 

A tabela acima mostra claramente a característica regressiva da carga tributária 

brasileira, possuindo um índice de 3,5% em 2007 a 4,67 em 2016, uma taxação baixa sobre o 

patrimônio da sociedade em contrapartida com aos altos níveis de tributação sobre os bens e 

serviços, atingindo nível de 50,23 em 2013, sendo assim, nesse ano a metade da fonte de 

arrecadação do governo foi via impostos indiretos. Como se analisa na tabela, a renda e o 

patrimônio (propriedade) é muito baixa em relação a incidência sobre os salários e os bens e 

serviços. 

Pode-se observar uma tributação de cerca 26% de sobre a folha de salário no Brasil. 

Nesse caso, segundo a teoria keynesiana, o imposto desse tipo recai de forma mais árdua 

sobre os indivíduos de classe mais baixa, tendo em vista que quanto menor o salário, menor a 

propensão marginal a poupar, e maior a propensão marginal a consumir, esse consumo por 

sua vez são de bens e serviços básicos, o que leva ao indivíduo a ser taxado duas vezes, 

através salário e novamente pelo consumo de bens e serviços. À medida que o salário 

aumenta, a propensão marginal a poupar também se expande, gastando uma menor parte do 

salário com bens e serviços básicos, isentando uma parte proporcional da taxação indireta.  
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3.2.1.1 O período de 2007 a 2016 e a Carga Tributária 

Segundo um Relatório de Acompanhamento Fiscal
15

, o ano de 2016 teve uma 

consideração importante na CTB (Carga Tributária Brasileira) que foi o impacto do Regime 

Especial de Regularização Cambial e Tributária, que determina uma exceção para que 

residentes ou domiciliários brasileiros que possuem ativos, bens ou direitos não declarados no 

exterior pudessem regulariza-los ou repatria-los, entretanto para tal realização foi cobrado um 

ônus de 15% do imposto de renda além de uma multa de 15%, considerando então 0,37% do 

PIB.  

O Gráfico 09 mostra a trajetória da CTB do ano de 2007 a 2016, além da linha 

tracejada mostrando a tendência da CTB no período. Apesar de não haver mudanças 

significativas, ou seja, manter uma linha de estabilidade, alguns anos possuem características 

que se destacam.  

GRÁFICO 09 – Trajetória da Carga Tributária em % - 2007-2016 

 

Fonte: Extraído do repositório da Receita Federal do Brasil. Elaboração própria. 

O Relatório destaca que o período anterior ao período em questão foi marcado por 

um conjunto de mudanças na legislação tributária, o que resultou em um avanço do nível da 

CTB. Porém nos anos seguintes, de 2005 a 2014 as desonerações tributárias impulsionaram a 

baixa da CTB, o autor destaca como exemplo o fim da CPMF em 2008 e as desonerações da 

                                                 
15

Relatório de Acompanhamento Fiscal da Instituição Fiscal Independente, junho de 2018.  
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folha salarial em 2011. Em 2015 uma nova inflexão na política tributária do governo federal 

passou a seguir o objetivo de reversão dessas desonerações realizadas no período anterior, 

como o caso da folha de pagamentos e a volta da CIDE (Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico) sobre combustíveis.  

Ainda no Relatório são mencionados os programas especiais de parcelamento de 

dívidas tributárias, chamadas de Refis, essas geram condições propicias para isenções e 

descontos de multas e juros, ou parcelamentos, essa ação leva a empresas refinanciarem 

débitos tributários. Essa condição levou a um aumento da CTB nos anos de 2011 e 2013.  

A trajetória de desde 2007 é constituída de agravantes como o ganho do poder de 

compra dos salários médios e com a ascensão do grau de formalização do trabalho, o que gera 

uma formalização da massa salarial. Esse evento explica um aumento da contribuição 

previdenciária dos empregados e empregadores, impostos sobre folha de pagamento e IRPF. 

Portanto, esses três fatores foram os principais impactos no período até 2016, mas que 

contrastada com as desonerações não deixaram a CTB sair de um patamar estável.  

O relatório destaca a existência de influencias conjunturais relacionadas aos ciclos 

econômicos, como por exemplo, respostas elásticas da arrecadação de tributos sobre áreas 

distintas que causam oscilações cíclicas, cita-se no Estudo o caso das importações, do lucro 

das empresas que possuem respostas mais elásticas, fazendo com que essas arrecadações 

cresçam mais rápido do que o PIB em fases expansivas ou recessivas. Outro fator mencionado 

sobre essa volatilidade é a contribuição sobre a dinâmica do produto (windfalls/shortfalls), 

que são períodos expansivos e de ―booms‖ financeiros, que valorizam determinados ativos, 

aumentando volume de negociações, etc. Esse, portanto é outro fator que contribui para o 

entendimento de períodos de grande contribuição tributária. Destacando também a existência 

do caminho contrário que é o declínio da arrecadação em períodos de recessões e 

desvalorização do mercado financeiro.  

Esses fenômenos foram citados para exemplificar o caso dos Impostos sobre renda, 

lucros e ganhos de capital – Pessoas jurídicas. Nesse cenário, esse tipo de imposto sobre 

deslocamentos como o formato de um V invertido, onde em períodos de prosperidade 

financeira no país (crescimento da receita superior ao PIB), ou seja, o período de 2008, que 

foi anterior à crise, foi seguido de uma queda acentuada em níveis consideráveis na recessão 

dos anos seguintes.  

Em resumo, há três períodos muito distintos em termos de trajetória da CTB 

e seus principais determinantes: i) tendência de expansão nos anos 1988-

2004, impulsionada por mudanças na legislação dos tributos; ii) tendência de 

estabilidade no decênio 2005-2014, quando as desonerações tributárias 
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foram compensadas por pressões contrárias de fatores estruturais (sobretudo 

a performance mais favorável da massa salarial formalizada); e iii) tendência 

de estabilidade no triênio 2015-2017, no qual a revisão modesta das 

desonerações instituídas no período anterior, contraposta com o efeito 

negativo da recessão econômica e da lenta recuperação sobre a arrecadação, 

exerceu pouco impacto sobre o agregado da carga (IFI, 2018, p. 24). 
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4. OS EFEITOS DA BASE DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS SOBRE A POLÍTICA 

DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

Comparado aos países da OCDE, que possuem a carga tributária em torno de 34%, o 

Brasil apesar de possuir uma carga tributária de 33%, é um dos países mais desiguais do 

mundo, isso porque há um desiquilíbrio orçamentário do setor público brasileiro, com um 

déficit primário de 2,5% do PIB e um déficit nominal de 9% do PIB, em 2016. Esses índices
16

 

demonstram que um dos principais objetivos do governo brasileiro, de diminuir a 

desigualdade, não foi alcançado. 

O Gráfico 10 abaixo demonstra a incidência das transferências monetárias em uma 

renda domiciliar bruta, com a parte verde representando a PBF (Programa Bolsa Família) a 

parte vermelha os Benefícios do trabalho formam e a parte em azul, as aposentadorias e 

pensões. Nesse caso, as transferências possuem em média 22,9% do total da renda bruta dos 

brasileiros, onde a parte em azul representa as aposentadorias e pensões recebidas no valor de 

um salário mínimo. Vale ressaltar, que essas transferências monetárias são rendimentos de 

aposentadorias e pensões. Em termos relativos, como é mostrado no gráfico, os quintis
17

 do 

meio da distribuição, são os mais beneficiados, dado o alto índice de transferências sobre a 

renda, totalizando quase um terço em média. Essa situação é gerada, pois nos quintis do meio, 

existe uma concentração de aposentados e pensionistas que adquirem o salário mínimo, 

portanto, os 42% dos aposentados e pensionistas que recebem o benefício se encontram no 

terceiro quintil. 

                                                 
16

Efeito Redistributivo da Política Fiscal no Brasil (Ministério da Fazenda), dezembro de 2017. 
17

Na elaboração da PNAD, os quintis são constituídos por grupos de igual tamanho, de forma que o primeiro 

grupo contém os 20% da população com menor renda; o segundo grupo, os próximos 20%, e assim por diante, 

até que o último grupo seja formado pelos 20% com maior renda. Os pontos de corte desses estratos, 

convencionalmente denominados quintis, são: R$ 368,67, R$ 607,78, R$ 892,31, R$1.468,66 (em termos de 

renda bruta domiciliar per capita mensal, em reais de 2015). 
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GRÁFICO 10 – Transferências Monetárias como Proporção da Renda Bruta em, com base no 

PNAD 2015 

 

Fonte: Efeito Redistributivo da Política Fiscal no Brasil, Ministério da Fazenda, dezembro de 2017. Elaboração 

própria. 

No gráfico 11, pode-se analisar que a PBF representa cerca de 11% da renda no 

primeiro quintil. Nesse relatório, a progressividade do PBF é considerável, pois a medida que 

a transferência aumenta, a renda diminui, o que pode ser verificado no gráfico, onde em 

termos relativos, aproximadamente 70% desse gasto beneficia famílias nos dois primeiros 

quintis de renda. O que não ocorre de forma tão expressiva com os benefícios trabalhistas, que 

apesar de possuírem foco nos trabalhadores de baixa renda, acabam não fazendo muito efeito, 

pois a maior parte da força de trabalho que faz parte do percentual de pessoas com baixa 

renda é caracterizado pelo mercado de trabalho informal, onde os benefícios trabalhistas não 

são vigentes, pela falta, por exemplo, da carteira de trabalho, não regularizando os benefícios 

trabalhistas. 
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GRÁFICO 11 – Distribuição das Transferências Monetárias por Estrato de Renda em %, por 

Tipo de Transferência, com base no PNAD 2015 

 

Fonte: Efeito Redistributivo da Política Fiscal no Brasil, Ministério da Fazenda, dezembro de 2017. Elaboração 

própria. 

O caso dos tributos incidentes da renda familiar bruta brasileira, apresentada no 

gráfico 12,somam um total de 24% da renda, ou seja, essa parcela da renda bruta é destinada 

apenas para pagamento de impostos, e que em sua maioria, são os tributos indiretos, dessa 

forma, dentro da parcela supracitada, 63% são impostos indiretos, totalizando 15% da parcela 

total da renda bruta dos trabalhadores. De acordo com o gráfico abaixo, a relação do tributo 

indireto com a renda bruta, é regressiva, pois a medida que a renda aumenta, o tributo 

diminui. No caso o IRPF, há uma leve tendência progressiva, já que sua representação no 

ultimo quintil é a mais considerável.  
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GRÁFICO 12 – Tributos como Proporção da Renda Bruta, com base no PNAD 2015 

 

Fonte: Efeito Redistributivo da Política Fiscal no Brasil, Ministério da Fazenda, dezembro de 2017. Elaboração 

própria. 

O Gráfico 13 é decomposto em termos dessa arrecadação de tributos. O que 

determina essa ótica, é que o quintil mais elevado representa uma forte concentração de renda, 

tendo em vista, o alto nível de IRPF, sendo mais de 95%.  
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GRÁFICO 13 – Distribuição Arrecadação Tributária por Estrato de Renda em %, por Tipo de 

Tributo, com base no PNAD 2015 

 

Fonte: Efeito Redistributivo da Política Fiscal no Brasil, Ministério da Fazenda, dezembro de 2017. Elaboração 

própria. 

Com esse comparativo das políticas de transferência de renda e da tributação, pode-

se analisar o efeito redistributivo líquido do sistema de tributos e transferências. O gráfico 

14demonstra essa redistribuição em diferentes níveis de renda. No caso, por exemplo, do 

quintil do meio é o único caso visível em que a renda final é maior que a renda inicial, por 

efeitos das transferências.  
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GRÁFICO 14 - Efeito dos Tributos e Transferências sobre a Renda dos Domicílios 

 

Fonte: Efeito Redistributivo da Política Fiscal no Brasil, Ministério da Fazenda, dezembro de 2017. Elaboração 

própria. 

No gráfico 15, fica mais fácil o entendimento da incidência do efeito das 

transferências monetárias e dos tributos sobre a renda das famílias em diferentes níveis de 

renda. A principal análise desse gráfico é que apesar de todo montante de recursos que a 

política fiscal brasileira mobiliza nas rendas das famílias, a posição líquida não tem mudanças 

significativas, a concentração de renda, permanece.  
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GRÁFICO 15 – Resumo dos Efeitos dos Tributos e Transferências sobre a Renda dos 

Domicílios, 2015 

 

Fonte: Efeito Redistributivo da Política Fiscal no Brasil, Ministério da Fazenda, dezembro de 2017. Elaboração 

própria. 

Portanto, no gráfico 16, os resultados para a efetividade das políticas de transferência 

monetárias e da tributação, são apresentados. Através do cálculo do Índice de Gini na renda 

inicial, bruta, disponível e final. A Renda inicial possui um índice de Gini de 0,583. Após a 

introdução das transferências monetárias, como aposentadorias e pensões, o índice de Gini é 

reduzido em 8,5 pontos percentuais na Renda Bruta. Com os descontados dos tributos diretos, 

ou seja, impostos de renda e contribuições previdenciárias temos a Renda Disponível. Os 

tributos diretos adicionalmente levam a uma queda do índice em 2,3 pontos percentuais. 

Porém quando a análise é sobre a Renda Disponível, os tributos indiretos (ICMS, IPI e 

COFINS), considerados regressivos, aumentam essa desigualdade em 0,8 pontos percentuais, 

chegando a renda final, com um índice de 0,483. Portanto, o efeito líquido das transferências e 

tributos sobre a desigualdade de renda se constitui em uma redução de 10 pontos percentuais, 

sendo equivalente a 17% do coeficiente de Gini inicial.  
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GRÁFICO 16 – Coeficiente de Gini em cada Estágio da Distribuição de Renda, com base no 

PNAD 2015 

 

Fonte: Efeito Redistributivo da Política Fiscal no Brasil, Ministério da Fazenda, dezembro de 2017. Elaboração 

própria. 

Como foi apresentado no Capítulo 1, a área social constitui a maior parte do gasto 

público federal, cerca de 75%, quando no início da série, em 2007, a representação se 

encontrava em 73% do total, sendo a Previdência a parte mais expressiva de consumo dos 

gastos. Pela ótica da tributação, a receita com a carga tributária bruta em 2016, foi de 32,38% 

do PIB um valor expressivo para a economia do país, principalmente pelas incidências 

regressivas que esses impostos causam na sociedade. A questão é que a relação indireta desses 

fatores impede uma queda efetiva na desigualdade social. Enquanto os investimentos no setor 

público para o melhoramento das questões sociais, como a previdência, saúde, educação e 

políticas de transferências de renda no país impulsionam a quedada desigualdade, o alto 

impacto que a carga tributária exerce sobre a população de baixa renda, é alto, o que anula 

uma porcentagem do efeito positivo das políticas sociais, dificultando a ascensão da 

distribuição de renda no Brasil.  
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Como se demonstra no documento Austeridade e Retrocesso
18

, a necessidade é de 

uma reforma tributária que diminua o caráter regressivo dos tributos e melhore as ferramentas 

do governo via organização das condições financeiras. Outro método sugerido pelo autor é a 

defesa do gasto social como determinante para o desenvolvimento e auxiliador da melhora na 

qualidade de vida das pessoas. Nesse sentido, não há espaço para o desinteresse do governo 

quanto as áreas sociais. No documento é mencionado um estudo da Cepal que determina o 

Brasil sendo o país que mais diminui a desigualdade social através das transferências da 

Seguridade Social (Previdência e Assistência Social), gastos sociais e tributos diretos na 

América Latina. Visto isso, o autor conclui que o desafio mais importante é a restauração do 

sistema tributário e não o corte do maior fator mais eficiente da distribuição, as políticas 

sociais, isso posto, o sistema tributário progressivo e as políticas sociais devem caminhar 

juntos para melhorar a situação social no Brasil. Essa situação também é atentada por Oliveira 

(2015): 

As transferências de renda também tem atenuado a pobreza e reforçado os 

incentivos ao investimento em capital humano. As despesas sociais têm se 

concentrado fortemente nos pagamentos de aposentadorias, embora as 

transferências de renda com condicionalidades tenham demonstrado ser um 

instrumento eficaz no combate à pobreza 13 e a desigualdade. O sistema 

tributário, inversamente, é caracterizado por baixa progressividade, o que 

limita o seu impacto no plano da redistribuição (OLIVEIRA, 201, p. 12-13). 

As transferências monetárias possuem um efeito positivo na redução da desigualdade 

e pobreza no Brasil. Pereira, Higgins e Lustig (2014) através de análises de dados retirados do 

POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) de 2008/2009, estima que gastos voltados para a 

área da saúde e educação são quantitativamente mais relevantes na redução da desigualdade, 

além de serem mais efetivos, porém as políticas de transferência de renda possuem um papel 

importante paralelamente a essas administrações para a redução da pobreza. Nada obstante, os 

efeitos dos impostos indiretos na sociedade de baixa renda, mais que compensam a maioria 

dos benefícios do sistema de transferência, logo, um terço dos mais pobres pagam mais 

impostos do que a renda que recebem. Pereira, Higgins e Lustig (2014) ainda destaca que para 

alguns níveis de pobreza, a quantidade de pessoas que se tornam pobres causada pela 

incidência de impostos indiretos, é relativamente maior do que a quantidade de pessoas que 

conseguem se desvencilhar da pobreza após os programas sociais voltados para o bem-estar. 

De fato, a incidência advinda da pobreza sobre a população após os impostos e as 

transferências, via governo, é maior do que a pobreza encontrada ao nível de renda original.  

                                                 
18

Austeridade e Retrocesso é um documento lançado em 2016 com análise da política fiscal e das finanças 

públicas no Brasil, com indicadores fiscais e alternativos para uma reforma tributária. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo analisar os efeitos da carga tributária 

brasileira e da condução de políticas sociais sobre a distribuição de renda no país. Dessa 

forma, a partir de dados e bases teóricas, pôde ser possível chegar em medidas eficientes para 

o problema de concentração de renda no Brasil, que serão relatados a seguir. 

A hipótese desse trabalho relacionou os efeitos da política tributária e das políticas de 

transferências de renda na distribuição da renda nacional. A arrecadação do Estado e os gastos 

sociais possuem um importante impacto distributivo, visto, que políticas como programas de 

incentivo a educação e transferência de renda possuem efeitos positivos, enquanto a carga 

tributária regressiva, com base nos impostos indiretos sobre bens de consumo, possui efeitos 

negativos, interferindo nos benefícios dos programas sociais, neutralizando os efeitos 

positivos sobre a distribuição de renda. Ou seja, a política tributária brasileira, ao ser 

regressiva, está interferindo na eficácia da política de transferência de renda. 

Segundo os dados fornecidos nas seções 3 e 4, pode-se perceber um problema de 

equilíbrio no sistema brasileiro, tendo em vista os efeitos provocados pelo sistema tributário 

regressivo na perpetuação da má distribuição de renda no Brasil. Segundo resultados 

demonstrados, a carga tributária incide seu maior peso sobre as pessoas com rendas mais 

baixas, que concentram seu poder de compra em bens e consumos onde atuam os impostos 

indiretos. A fragilidade da questão aparece no momento em que os dados confirmam um 

investimento progressivo das políticas sociais, principalmente das transferências monetárias 

para as famílias, porém, o efeito é desacelerado pelos impostos pagos por essa parcela da 

população.  

Como demonstrado na seção 4, os programas de transferência constituem a principal 

fonte de eficácia na distribuição de renda, levando a uma melhora nos índices de Gini. Dessa 

forma, as soluções encontradas não são de cortes nos investimentos sociais, e sim na melhor 

administração dos mesmos, sendo amparadas por um sistema de carga tributária progressiva, 

baseada em arrecadação sobre rendas mais altas, recaindo esse maior ônus tributário sobre os 

mais ricos. Esse posicionamento deve ser incrementado com uma reforma tributária com 

intenções progressivas em sua incidência para que haja a melhora na situação da desigualdade 

de renda no Brasil.  
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