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RESUMO 

 

REZENDE, Carlos Antônio de. Gastos Públicos com Investimentos Públicos e Composição 

de Empregos nos Diversos Setores da Economia do Distrito Federal no Período de 1995 a 

2010. Dissertação, 2013. 95 f. Mestrado em Desenvolvimento Regional das Faculdades Alves 

Faria. Goiânia. 2013.   

  

 

O orçamento público tem em sua composição a receita e a despesa. Do lado desta última, dá-

se uma ênfase especial às despesas com investimentos, uma vez que esta tem sua importância 

atrelada ao fato de que sua aplicabilidade atinge de forma direta ou indireta a um maior 

contingente da população que as demais despesas. O trabalho tem por finalidade comparar os 

gastos públicos com investimentos do Governo Federal e do Governo do Distrito Federal na 

região do Distrito Federal com a evolução e composição dos empregos no período de 1995 a 

2010, que compreendeu os dois governos do presidente Fernando Henrique Cardoso e os dois 

governos do presidente Luís Inácio Lula da Silva. Como referencial busca-se embasamento na 

Teoria Keynesiana, que destaca a necessidade de intervenção governamental, através da 

Política Fiscal, para corrigir eventuais distorções do mercado; na Teoria das Finanças Públicas 

que versa sobre as funções estabilizadora, alocativa e distributiva do Governo. Os dados 

utilizados são de órgãos oficiais de pesquisa, do sistema orçamentário-financeiro e do sistema 

de emprego.   

 

 

Palavras-chave: Investimentos públicos. Finanças públicas. Orçamento público. Nível de 

emprego.     

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

REZENDE, Carlos Antônio de. Public Expenditure and Public Investment and Composition 

of Jobs in Different Sectors of the Economy of the Federal District in the Period of 1995 to 

2010. Thesis, 2013. 95 f. Master in Regional Development of the Faculties Alves Faria. 

Goiânia. 2013.  

 

 

The public budget has in its composition the revenue and expenditure. From expend this side,   

there is a special emphasis on investments expenditure, since it has pegged its importance to 

the fact that its applicability reaches directly or indirectly to the largest contingent of the 

population that any other expenses. The study aims is to compare the public expenditure on 

investment by the Federal Government and the Federal District in the Federal District region 

with the evolution and composition of jobs in the period 1995 to 2010, which comprised the 

two governments of President Fernando Henrique Cardoso and the two government of 

President Luís Inácio Lula da Silva. As we seek to frame basis in Keynesian Theory, which 

highlights the need for government intervention through fiscal policy, to correct any distortion 

of the market, the Theory of Public Finance that deals with the stabilizing, allocative and 

distributive functions of  Government. The data used are from official research, budget and 

financial system and employment system.  

 

 

 

 

Keywords: public sector investment. Public finance. Public budget. Level of employment. 
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INTRODUÇÃO 

 

A busca incessante da estabilidade econômica tem sido uma constante dos governos 

brasileiros desde meados da década de 1950, quando começou o processo de industrialização 

da nossa economia, contando com uma grande gama de recursos do Governo Federal, tanto 

aplicada na infra-estrutura básica, como também diretamente na implantação de empresas que 

exigiam um grande aporte de capital.  

O endividamento público para esses gastos, bem como com a construção da nova 

capital e com as obras da época “milagre econômico” teve, como conseqüência, o 

aparecimento da inflação e a estagnação econômica.  

Vários planos econômicos foram postos em prática, principalmente, a partir da década 

de 1980, em busca da estabilidade de preços. Porém, só com o advento do Plano Real¹ o 

Governo Federal conseguiu controlar a inflação, até então galopante, que assolava o País.  

Após essa conquista, o cenário econômico se mostrou bastante favorável ao Brasil: 

Dal Rosso (2010, p. 125) nos relata que com a estabilização da moeda e pagando uma das 

maiores taxas de juros do mundo, os investidores internacionais aportaram recursos 

financeiros no Brasil. Esta entrada maciça de capital internacional levou a uma queda do valor 

do dólar em termos do Real, o que reduzia cada vez mais o risco de investir no Brasil. 

Em um segundo momento, o governo brasileiro se voltou para o início do combate ao 

desemprego, utilizando, para tanto, de elevação dos gastos com investimentos, através de 

aporte de recursos ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A crise internacional, 

iniciada pelo “estouro da bolsa imobiliária”, nos Estados Unidos, fez com que o Governo 

Federal do Brasil continuasse utilizando a Política Fiscal expansionista, reduzindo a alíquota 

de impostos e mantendo seus gastos em níveis elevados, conforme nos relata Dal Rosso 

(2010, p. 125 - 126). 

O gasto público é, juntamente com os tributos, um dos instrumentos de Política Fiscal 

utilizados quer em busca do controle da inflação quer em busca da redução do desemprego. 

Esses gastos dividem-se em grupos de despesa, dentre os quais se busca estudar os 

investimentos. 
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Ressalte-se a importância do período escolhido para o tema, em virtude da 

estabilização da economia e a observância de duas situações distintas em dois momentos 

subsequentes: 

1. Em um primeiro momento, a continuidade do controle da inflação na economia 

brasileira, através da utilização de Políticas Econômicas Fiscal e Monetária 

contracionistas; 

2. Posteriormente, a busca de controlar e evitar o desemprego, conseqüência da busca do 

combate à inflação e de uma crise mundial que se apresentava como ameaça, através 

da prática de Políticas Econômicas expansionistas, principalmente, a Política Fiscal. 

Desta forma, buscou-se mostrar a importância da Política Fiscal, via investimento 

governamental, para o desenvolvimento regional e seu consequente impacto na composição 

do emprego no Distrito Federal. 

O trabalho foi desenvolvido em cinco etapas. 

 Na primeira, procurou-se fazer um demonstrativo do problema e sua importância, o 

objetivo e importância do estudo.   

A segunda etapa constou de uma revisão de literatura, iniciando com uma 

contextualização da região a ser estudada. Posteriormente, retratou-se o Orçamento Brasileiro: 

seu histórico, sua feitura, a legislação que o ampara, as classificações orçamentárias e suas 

funções teóricas, onde se apresentará um destaque especial para as despesas com 

investimentos. Finalizando este bloco, tratou-se da composição empregatícia do DF e sua 

importância para o desenvolvimento regional.  

Na terceira etapa, apresentaram-se os procedimentos metodológicos.  

Na quarta etapa foram apresentados os dados pesquisados, seus tratamentos e os 

resultados obtidos. Ressaltamos que utilizaremos dados oriundos da Secretaria de Orçamento 

Federal (SOF); da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), da Companhia de Desenvolvimento 

do Planalto Central (CODEPLAN), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), finalizando com a 

apresentação das conclusões e recomendações finais. 

Na quinta e última etapa, foram apresentadas as conclusões e sugestões para estudos 

posteriores. 
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O problema a ser estudado foi a relação dos gastos públicos com investimentos e a 

criação e composição de empregos nos diversos setores da economia do Distrito Federal, no 

período de 1995 a 2010.  

Na década posterior à implantação do Plano Real, que, segundo Gremaud et al (2011, 

p.448) foi um dos mais engenhosos planos do controle da inflação, deparou-se o governo com 

outro problema: o início da crise econômica internacional, onde o estouro da “bolha 

imobiliária” nos Estados Unidos da América do Norte levou o pânico a muitos governos, em 

virtude de um provável efeito cascata, muito comum com o advento da globalização.   

Nesse momento, o governo brasileiro estava se voltando para o início do combate ao 

desemprego. Aquele fato fez com que o Governo Federal do Brasil continuasse com sua 

Política Fiscal expansionista, reduzindo a alíquota de tributos e mantendo seus gastos em 

níveis elevados no período estudado, priorizando principalmente gastos com investimentos, 

com destaque para a construção civil. Desta forma, de toda e qualquer política de restrição de 

gastos imputada ao orçamento público, no período pós-crise americano, o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) foi preservado, como forma de manutenção do nível de 

emprego no Brasil.  

 Assim sendo, busca-se mostrar a importância da Política Fiscal, via investimento 

governamental, para o crescimento regional e seu conseqüente impacto para a criação de 

empregos na região.  

O objetivo geral do trabalho é o de avaliar os impactos decorrentes dos investimentos 

dos governos Federal e do Distrito Federal sobre o nível e a composição do emprego no 

Distrito Federal e a eficácia destes investimentos como política de Governo. 

Como objetivos específicos, têm-se: 

- avaliar os impactos das despesas com investimento dos Governos de Luís Inácio Lula da 

Silva e de Fernando Henrique Cardoso sobre o emprego no DF; 

- levantar dados da evolução da despesa orçamentária/financeira com investimentos dos 

Governos Federal e Distrital, no Distrito Federal, no período estudado; 

- analisar os dados de gastos com investimentos governamentais no Distrito Federal, no 

período; 
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 O estudo justifica-se em função da importância e da busca contínua do governo no que 

se refere à criação e manutenção do nível de emprego nos diversos setores da economia.  

 Pode-se separar a história da economia do Brasil em antes e depois do Plano Real. A 

importância da estabilização econômica para o País pode ser observada na mudança do nível 

de vida da população. Gremaud et al (2011, p. 4545) destacam o aumento da demanda via 

elevação do poder aquisitivo da população de baixa renda. 

O período estudado reflete um momento de mudança na vida da população, pois 

compreende os primeiros 16 anos após a implantação do Plano Real.     

Por outro lado, a região estudada é rica em informações, pois retrata a capital do País, 

porém, com reflexos na região de seu entorno, uma vez que, ao estudarmos o nível e 

composição do emprego no Distrito Federal (DF), estaremos atingindo aquela população que, 

embora more em parte do estado de Goiás, efetivamente trabalha no DF. Destaque-se que a 

região do entorno do DF se caracteriza pelo alto índice de desemprego e de subemprego, 

caracterizando uma típica situação de dualismo econômico.   

Outrossim, dados recentes da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a 

mostram como uma das regiões mais violentas do País. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL E IMPORTÂNCIA DO DISTR ITO 

FEDERAL PARA A REGIÃO CENTRO-OESTE DO BRASIL 

 

1.1 Aspectos históricos 

 

Desde o século XVIII que os intelectuais da época clamavam por uma capital do País 

no interior. Este debate foi um dos mais alongados da história progressista do Brasil. 

Porém, só em 1892, o presidente Floriano Peixoto designa Luiz Crulls para uma 

missão que demarcaria a região onde ficaria a futura capital. Esta missão, conhecida como 

Missão Crulls, durou até 1894. 

No ano seguinte ao início da Missão Crulls é publicado o primeiro mapa onde está 

demarcado um quadrilátero com a designação de “Futuro Distrito Federal”. 

Um fator preponderante para o início da interiorização do País rumo ao Centro-Oeste 

foi o lançamento pelo Governo Federal da “Marcha para o Oeste”. Conforme Timm (2010, p. 

36), a “Marcha para o Oeste” foi lançada pelo Presidente Getúlio Vargas em Goiânia em 

1940.    

Bertran (1988, p. 98) afirma que a Marcha para o Oeste, entre 1943 e 1953, é                          

   “uma ação regional mais complexa, somando à criação de Goiânia as Colônias de 

   Goiás (Ceres e Rialma) e    de Mato Grosso e instituindo, em 1943, a Fundação 

   Brasil Central, a qual absorvia algumas das funções da Comissão Rondon nos                            

   trabalhos de penetração do território e alocação do povoamento...”.  

Entretanto, Bertran (1988, p.99) relata que durante toda a década de 40, Goiânia 

continuava praticamente morta, em virtude de uma série de acontecimentos econômicos e 

políticos que a isolaram economicamente do resto do país. 

Timm (2010, p. 39) nos relata que em 1950 foi aprovada, pelo Senado Federal, Lei 

que determina a localização da futura capital. 

 O compromisso para trazer a nova capital federal para o interior foi firmando pelo 

então candidato à presidência da república Juscelino Kubitscheck de Oliveira (JK) em 
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comício em praça pública na cidade de Jataí, em 1955, quando indagado sobre o assunto por 

um cidadão de nome Antônio Soares Neto, o “Toniquinho”.    

Eleito, em outubro de 1955, presidente do Brasil, JK já em setembro do ano seguinte 

lança o concurso que definiria o projeto para construção da nova capital. O resultado é 

apresentado em 1957 e que tem como vencedor o projeto apresentado por Lúcio Costa. 

Durante o processo de construção da nova capital, várias obras vão sendo inauguradas, 

com destaque para a estrada asfaltada que liga Brasília a Anápolis, em 1958. A BR 060 hoje 

está totalmente duplicada no trecho que liga Brasília a Goiânia, passando por Anápolis. 

Desta forma, Bertran (1988, p.99) destaca que nas décadas de 1950/1960, a construção 

de Brasília impacta positivamente as economias de Goiânia e de Anápolis, duas tímidas 

cidades agrário-mercantis. Os ganhos advindos do surto agrário goiano migraram para o novo  

mercado aberto com as obras e a implantação da nova Capital Federal, que se mostrava uma 

grande oportunidade de investimento. 

Em 21 de abril de 1960 é inaugurada Brasília, a nova capital do Brasil. 

Em 1961 é aprovada a Emenda Constitucional nº 3, que fixa a nomeação do 

Governador do Distrito Federal pelo Presidente da República, ouvido o Senado Federal.  

Segundo Timm (2010), após sua inauguração, Brasília e o País passam por 

turbulências, que culminam com a aprovação por parte do Congresso Nacional do Ato 

Institucional nº 1. No dia seguinte, com base no artigo 2º do referido ato institucional, o 

Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco é eleito pelo Congresso Nacional presidente 

da República em substituição ao Presidente João Goulart. Este foi o início de um regime de 

exceção que durou até 1985, quando toma posse o novo presidente da República, o civil José 

Sarney. Legalmente, questiona-se até hoje a legitimidade de sua posse, já que ele não foi 

eleito ao cargo de presidente e sim a vice-presidente na chapa encabeçada por Tancredo 

Neves, que não tomou posse por motivo de saúde. Esta foi a última eleição a presidente da 

República do Brasil via colégio eleitoral, passando as próximas a serem eleições pelo voto 

direto.  

Em 1990 toma posse o Presidente Fernando Collor de Melo, eleito pelo voto direto. 

Após um governo que não chegou ao seu final, em virtude de denúncias de corrupção, o 

Congresso Nacional cassa o seu mandato, tomando posse o vice-presidente Itamar Franco, em 
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1993, que junto ao seu ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso lança o Plano Real e 

conseguem controlar o grande fantasma que assolava a economia do País até então: a inflação. 

Este fato foi primordial para que o ministro Fernando Henrique fosse eleito presidente da 

República.    

Timm (2010) nos relata que em 1990 são realizadas eleições diretas pela primeira vez 

para o governo do Distrito Federal e para a sua Câmara Distrital. 

Em 1993, a Câmara Distrital aprova a Lei Orgânica do Distrito Federal.  

A partir de 1994, já com mais de um milhão de habitantes, o Distrito Federal passa a 

conviver com os problemas das grandes cidades, principalmente o trânsito e a insegurança.    

Brasília sempre se caracterizou por um envolvimento e esclarecimento político bem 

acentuado por parte da população. Vários movimentos populares tiveram início na Esplanada 

dos Ministérios: manifestações pelas eleições diretas, pela cassação do Presidente Fernando 

Collor, pela cassação do Governador Roberto Arruda, também envolvido em denúncias de 

corrupção, são alguns exemplos. Hoje, Brasília, apesar de ser uma cidade jovem, tem em seu 

arsenal histórias para contar: histórias de lutas, de conquistas e de conscientização.    

 

1.2 Aspectos geográficos 

 

Segundo o IBGE em seu censo de 2009 o Distrito Federal abriga uma população 

estimada de 2.606.885 habitantes. Ocupa uma área total 5.822,1 km², o que representa 

densidade populacional de aproximadamente 443 hab./ km². É circundado pelo estado de 

Goiás, de onde foi originado. 

 Seu relevo é caracterizado pela predominância de áreas planas e elevadas, colinas 

arredondadas e chapadas intercaladas por escarpas. Sua altitude média é de 1.100 metros, 

ficando seu ponto mais elevado a 1.349 metros. 

 Apresenta solo pobre em nutrientes, mas rico em ferro e alumínio. Devido à formação 

antiga tem pouca capacidade de absorver água, embora abaixo dele exista uma grande reserva 

do líquido. 



 

 

23 

Seu clima é tropical de altitude, com um verão úmido e chuvoso e um inverno seco, 

com uma temperatura média anual por volta de 20°C. A umidade relativa do ar varia de 15%, 

na época de seca, a 80%. 

 Sua vegetação típica é o cerrado, que tem como características os troncos retorcidos, 

folhas e cascas grossas. Este bioma vem sendo bastante degradado nos últimos anos, 

estimando-se que quase 70% já foram devastados no Distrito Federal. 

 Além de Brasília, o Distrito Federal conta com mais 30 regiões administrativas, a 

saber: Gama, Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Núcleo Bandeirante, 

Ceilândia, Guará, Cruzeiro, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Recanto das Emas, Lago 

Sul, Riacho Fundo, Lago Norte, Candangolândia, Águas Claras, Riacho Fundo II, 

Sudoeste/Octogonal, Varjão, Park Way, Estrutural, Sobradinho II, Jardim Botânico, Itapoã, 

SIA, Vicente Pires e Fercal. 

 As figuras 1 e 2 nos mostram distribuições  das Regiões Administrativas (RAs) do DF 

em 2003 e a última projeção retratada das RAs do DF, sendo aquela, até aqui, a última figura 

oficial que retrata a referida distribuição. 

 

Figura 1 – Regiões Administrativas do Distrito Federal – 2003 

Fonte: Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central (CODEPLAN) 

O último mapa oficial contendo as RA's data de 2003. Desde de então 11 RA's foram criadas, não possuindo elas 
ainda demarcação oficial. 
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Figura 2 – Última Projeção de Regiões Administrativas do Distrito Federal 

Fonte: Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central (CODEPLAN) 

O mapa ainda não mostra as RA's XXVII - Jardim Botânico (desmembrado do Lago Sul e São Sebastião), XXIX 
- Setor de Indústria e Abastecimento (desmembrado do Guará) e XXX - Vicente Pires (desmembrado de 
Taguatinga). 
 

A figura 3 retrata uma vista da Esplanada dos Ministérios, cartão postal do Plano 

Piloto, situada no Eixo Monumental, que separa as Asas Sul e Norte.  

  

Figura 3 – Região Administrativa: Brasília - Esplanada dos Ministérios 

Fonte: www.skyscrapercity.com 
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 A figura 4 mostra uma vista aérea de Taguatinga, que tem, aproximadamente, 222 mil 

habitantes e é considerada a capital econômica do DF.  

 

Figura 4 – Região Administrativa: Taguatinga  

Fonte: www.skyscrapercity.com 

A figura 5 representa uma vista aérea de Sobradinho, cidade que tem quase 130 mil 

habitantes e, assim com Brasília, é uma cidade planejada. Está situada numa região mais 

elevada em relação ao Plano Piloto, o que a remete a ser chamada de cidade serrana. 

 

Figura 5 – Região Administrativa: Sobradinho 

Fonte: www.skyscrapercity.com 
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 A figura 6 retrata uma vista aérea do Núcleo Bandeirante. Inicialmente conhecida 

como “Cidade Livre”, foi a primeira a ser ocupada pelos “Candangos”, que é como ficaram 

conhecidos os pioneiros que foram construir Brasília. 

  
Figura 6 – Região Administrativa: Núcleo Bandeirante  

Fonte: www.skyscrapercity.com 

 A figura 7 mostra uma vista de Ceilândia, a região administrativa mais populosa do 

Distrito Federal, com cerca de 400 mil habitantes, com forte influência de população oriunda 

do Nordeste do País.  

  

Figura 7 – Região Administrativa: Ceilândia 

Fonte: www.skyscrapercity.com 
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A figura 8 mostra uma vista aérea do Cruzeiro, região administrativa que foi formada 

com uma predominância de cariocas. É subdividida em Cruzeiro Velho, região ocupada por 

unidades familiares individuais, e Cruzeiro Novo, por unidades familiares coletivas. 

Figura 
8– Região Administrativa: Cruzeiro 

Fonte: www.skyscrapercity.com 

As figuras 9 e 10 retratam, respectivamente, o Lago Sul e o Lago Norte, regiões 

nobres e habitadas por populações de alto poder aquisitivo. São as regiões de maior renda per 

capita do DF, sendo o Lago Sul considerado a segunda região do mundo em quantidade de 

piscinas por habitante.     

                         

 

Figura 9 – Região Administrativa: Lago Sul 

Fonte: www.skyscrapercity.com 
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Figura 10 – Região Administrativa: Lago Norte 

Fonte: www.skyscrapercity.com 

 A figura 11 representa uma vista residencial do Guará, considerada cidade dormitório 

de Brasília, pois a grande maioria de sua população trabalha e ou estudo Plano Piloto.  

 

 

Figura 11 – Região Administrativa: Guará  

Fonte: www.skyscrapercity.com 

 A figura 12 retrata Águas Claras, região administrativa residencial baseada em grande 

quantidade construída de prédios residenciais e em construção, atualmente. Tem por volta de 

140 mil habitantes e é reduto de classe média. Tem um comércio bastante atuante.  
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Figura 12 – Região Administrativa: Águas Claras  

Fonte: www.skyscrapercity.com 

 

 A figura 13 mostra uma vista aérea do Riacho Fundo II, região administrativa com 40 

mil habitantes. 

 

Figura 13 – Região Administrativa: Riacho Fundo II 

Fonte: www.skyscrapercity.com 

 A figura 14 mostra uma quadra residencial do Sudoeste, que está inserido na RA 

Sudoeste Octogonal. 
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Figura 14 – Região Administrativa: Sudoeste Octogonal 

Fonte: www.skyscrapercity.com 

 

1.3 Aspectos socioeconômicos 

 

 O Ministério da Integração Nacional (sem data, p. 25-36) reflete a importância 

socioeconômica do Distrito Federal (DF) para a região Centro-Oeste, quando nos relata em 

sua análise sobre a região em relação ao resto do País, que o Produto Interno Bruto (PIB), o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o nível de pobreza, o nível de escolaridade e as 

populações beneficiadas com água encanada e esgotamento sanitário são favoráveis ou vêm 

melhorando acima da média nacional, principalmente, por conta da presença da Capital 

Federal na Região. Corroborando com esta informação, Pagnussat (2010, p.23) informa que o 

IDH do DF é de 0,849, índice de país europeu, ficando bem acima da média nacional. Relata-

nos ainda que o alto IDH detectado deve-se às boas condições de saúde, elevada renda per 

capita e elevada escolaridade. Destaca que 50% dos servidores públicos têm nível 

universitário e 30% possuem nível médio. Levando em consideração que o serviço público é 

responsável por quase 50% do PIB local, detecta-se a importância da educação na economia 

local.  

 Pagnussat (2010, p. 25) nos relata que a participação percentual do Centro-Oeste no 

PIB nacional mais do que triplicou de 1960, ano da inauguração de Brasília, para 2010. Ainda 
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segundo o autor (2010, p. 23) Brasília detém um PIB que supera R$ 100 bilhões, estando 

entre as oito principais economias do País. Ressalte-se a importância do setor de serviços, que 

é responsável por 92% deste PIB, ficando a indústria com 7% e a agricultura com 1% deste 

total.  

 Convém ressaltar que, segundo Miragaya (2010, p.4), entre 1970 e 2007, o PIB do 

Centro-Oeste saltou de 3,8% do PIB do País em 1970 para 9,85% em 2007, com um valor de 

R$ 262,1 bilhões, atribuindo-se grande parte deste salto à existência de Brasília. 

 A tabela 1 nos mostra, de forma resumida, o que representa o Distrito Federal (DF) 

para o PIB da Região.  

Tabela 1 - DF: participação % dos setores da economia - 2007 

     

DISCRIMINAÇÃO 

No Valor Adicionado 

do DF 

DF/ Centro-Oeste DF/ Brasil 

Agropecuária 0,29 1,25 0,21 

Indústria 6,55 18,6 0,92 

Construção Civil 3,60 32,04 2,90 

Serviços 93,16 53,46 5,49 

Adm. Pública 53,76 72,34 13,65 

Participação % PIB - 42,36 3,76 

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Companhia do Desenvolvimento do Planalto 

Central (CODEPLAN). 

 Como pode-se observar, o DF detinha em 2007 mais de 42% do PIB da região. 

Ressalte-se a importância do serviço público, que detinha mais da metade do valor 

adicionado. Outro dado que chama a atenção é que, em relação à região Centro-Oeste, a 

construção civil do DF participava com mais de 32% do total da região. 
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2. FINANÇAS PÚBLICAS 

 

2.1 A necessidade de intervenção governamental para sanar falhas do mercado 

 

 O liberalismo econômico pregava a pouca participação do Estado na Economia. Smith 

(1983) afirmava que o empresário tinha o direito de ficar livre da tirania do governo. Para 

Ricardo (1982, p. 166-169) “o melhor de todos os planos financeiros é gastar pouco, e o 

melhor de todos os impostos é o que for o menor possível”.  

Por outro lado, a teoria das finanças públicas tem uma preocupação com a existência 

de falhas no mercado e a necessidade de intervenção governamental para saná-las. Musgrave 

e Musgrave (1974) afirmam que o Estado tem três funções básicas, a saber: a função alocativa 

– complementação da oferta de bens e serviços; função distributiva – buscando uma forma 

mais justa na distribuição da renda, utilizando, como instrumentos, a tributação e o 

orçamento; e função estabilizadora – busca de estabilidade econômica aliada a um aumento 

no nível de emprego. Para esta última, o governo utiliza duas políticas macroeconômicas: a 

Política Fiscal e a Política Monetária.  

 Keynes (1983) atribui uma importância fundamental à Política Fiscal para a obtenção 

da estabilidade econômica. Assim é que, caso queira reduzir a escalada da inflação, utilizando 

instrumentos de Política Fiscal, caberá ao governo controlar seus gastos e/ou elevar a carga 

tributária. Outrossim, se o objeto primordial for o combate ao desemprego, o governo deverá 

elevar seus gastos, principalmente em investimentos, e/ou reduzir a carga tributária. Ou seja, a 

Política Fiscal é utilizada para o combate à inflação ou à depressão. A priorização aos gastos 

com investimentos é fundamentada pelo fato de que gastos com construção civil, que é uma 

das formas de investimentos públicos, revertem-se em emprego para a mão-de-obra menos 

qualificada.  

 Segundo Giacomoni (2001, p.67), apesar do reconhecimento da importância do gasto 

público ser bem anterior, foi a partir da década de 30 que o orçamento passou a ser utilizado 

sistematicamente como instrumento de política fiscal do governo, com o advento da doutrina 

keynesiana.     

 Galbraith e Salinger (1980, p. 44) ratificam que, segundo Keynes, para evitar subida 

nos preços, deve-se aumentar impostos e reduzir os gastos; por outro lado, ainda segundo os 
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autores (1980, p. 92) para o controle da inflação, deve-se elevar a tributação e diminuir os 

gastos públicos.    

 Desta forma, podemos deduzir que, para o combate ao desemprego e à inflação, 

utilizam-se instrumentos antagônicos. Assim sendo, Gremaud et al (2011, p. 302) afirmam 

que “a forma mais tradicional de verificar a relação entre crescimento e desemprego é 

utilizando a Curva de Phillips (figura 15), que mostra uma relação inversa entre taxa de 

desemprego e taxa de inflação. Alertam, ainda Gremaud et al (2011, p.306) que “a grande 

importância da análise da Curva de Phillips é chamar a atenção para o fato de que o governo 

não pode manipular impunemente a demanda agregada. Isso pode gerar ônus como, por 

exemplo, a aceleração inflacionária...”.  

A curva de Phillips expressa a relação negativa entre a taxa de desemprego (µ) e a taxa 

de inflação (π). De acordo com a figura 15, taxas mais baixas de desemprego (µ”), seriam 

obtidas ao custo de taxas de inflação mais altas (π”). 

FIGURA 

Figura 15 – Curva de Phillips 

Outrossim, Gruber (2009, p. 2-4) afirma que o governo deve intervir na economia 

quando de existência de falhas no mercado e para redistribuição, ou seja, a “transferência de 

recursos de alguns grupos da sociedade a outros”. 
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2.2 O orçamento nas constituições do Brasil. 

 

 Segundo Giacomoni (2001, p. 52) as primeiras exigências no sentido de elaboração de 

orçamentos formais por parte das instituições imperiais aconteceram 1824. A sua 

implementação não foi fácil, devido a ser muito avançado para a época. De qualquer forma, o 

primeiro orçamento brasileiro foi aprovado pelo Decreto Legislativo de 15.12.1830, que 

fixava a despesa e orçava a receita paras as províncias para o exercício de 1931. 

 Desta forma, as primeiras Constituições Federais - de 1824 e de 1891- não trataram 

diretamente da questão orçamentária, deixando para as leis ordinárias o encargo de regular o 

assunto. Para tanto, a mais importante foi a Lei nº 23, de 30 de outubro de 1891, aperfeiçoada 

pela Lei nº 30, art.30, que conferiu competência ao Ministério da Fazenda para "centralizar, 

harmonizar, alterar ou reduzir os orçamentos parciais dos Ministérios para organizar a 

proposta". 

 Assim, Giacomoni (2001, p. 53) relata que na Constituição de 1891 a elaboração do 

orçamento passou a ser função privativa do Congresso Nacional, assim como a tomada de 

contas do Executivo. A Câmara dos Deputados foi escolhida dentre as duas casa do 

Congresso para realizar a missão, porém, na prática, todas as orientações emanavam do 

gabinete do ministro da Fazenda.  

 Em 1926, através de uma reforma na Constituição foi finalmente realizada a 

transferência da elaboração da proposta orçamentária para o Poder Executivo, o que já 

acontecia na prática. A competência transferida ao Executivo foi confirmada posteriormente 

pela Constituição de 1934, depois na Carta Política de 1936 e afinal normatizada pela 

Constituição de 1946. 

 Destaca, ainda (2001, p. 54) que, a Constituição outorgada em 1934, além de 

estabelecer que a competência da elaboração do orçamento ter sido transferida para o 

Presidente da República, determinava que caberiam ao Legislativo a votação do orçamento e 

o julgamento das contas do presidente.  

 Viana (1950, p. 75-83) destaca que a Constituição de 1937, decretada sob a égide do 

regime autoritário do Estado Novo, preceituava que o orçamento seria elaborado por um 

departamento administrativo a ser criado junto à Presidência da República e votado pela 

Câmara dos Deputados e pelo Conselho Federal. Na prática, o orçamento federal era 

elaborado e decretado pelo presidente, uma vez que as duas câmaras legislativas previstas 

nunca foram implantadas. 
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 Um pouco antes, em 1936, importantes inovações foram introduzidas na proposta 

orçamentária que resultou na Lei nº 284, de 28 de outubro de 1936 que veio consolidar essas 

inovações. Logo em seguida, houve a histórica Exposição de Motivos de 16 de junho de 1937, 

do Conselho Federal do Serviço Público Civil ao Executivo que propôs modificações na 

técnica orçamentária e sugeriu a criação de um órgão especializado, incumbido de tratar os 

problemas orçamentários do governo federal. 

 Assim, a Carta Política de 10 de novembro de 1937 admite na estrutura burocrática do 

Governo Federal um Departamento de Administração Geral e a Lei nº 579, de 30 de julho de 

1938, em seu art. 3º assim se expressa: "Até que seja organizada a Divisão de Orçamento, a 

proposta orçamentária continuará a ser elaborada pelo Ministério da Fazenda com a 

assistência do DASP". 

 O DASP, não estando em condições de colocar em funcionamento a Divisão de 

Orçamento, sugeriu uma solução provisória, ou seja, o órgão central orçamentário foi 

administrativamente estruturado no Ministério da Fazenda e, tecnicamente subordinado ao 

DASP. Entretanto, o Executivo, percebendo a necessidade de dotar a administração de 

serviços tecnicamente organizados, editou o Decreto-Lei nº 2.026, de 21 de fevereiro de 1940, 

criando a Comissão de Orçamento do Ministério da Fazenda como o primeiro órgão central  

 Giacomoni (2001, p. 55) relata que a redemocratização do País veio com a 

constituição de 1946 e destaca que, no que se refere ao orçamento, a participação do Poder 

Legislativo voltou a ser mais efetiva, pois, após a elaboração pelo Executivo, havia o 

encaminhamento para discussão e votação nas casas legislativas, que voltaram a utilizar o 

instrumento das emendas. 

 A Constituição de 1946, denominada "planejamentista", explicita a criação de planos 

setoriais e regionais, com reflexos no orçamento, ao estabelecer vinculações com a receita. A 

experiência brasileira na elaboração de Planos Globais até 1964 caracterizou-se por 

contemplar somente os elementos de despesa com ausência de uma programação de objetivos, 

metas e recursos reais, intensificando a desvinculação dos Planos e dos Orçamentos. 

 O Decreto nº 51.152, de 5 de agosto de 1961, alterado pelo Decreto nº 152, de 16 de 

novembro de 1961, cria a Comissão Nacional de Planejamento. 

 O Decreto nº 53.914, de 11 de maio de 1964, cria o cargo de Ministro Extraordinário 

do Planejamento e Coordenação Econômica, ocupado por Celso Furtado. 

 É de 1964, a Lei nº 4.320 que traçou os princípios orçamentários no Brasil e é ainda 

hoje, a principal diretriz para a elaboração do Orçamento Geral da União, apesar de várias 

alterações que foram sendo realizadas ao longo desses anos. 
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 Com o advento do regime autoritário na década de 60, a constituição outorgada em 

1967 teve reflexos no equilíbrio entre os poderes executivo e legislativo. Foram retiradas 

todas as prerrogativas do legislativo, no que se refere a leis que criem ou aumentem despesas, 

inclusive emendas ao projeto de lei orçamentária.  

 Ainda em 1967, o Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro criou o Ministério do 

Planejamento e Coordenação Geral e estabelece como sua área de competência a 

programação orçamentária e a proposta orçamentária anual.  

 Por sua vez, o Ministro, através da Portaria nº 20, de 2 de março de 1971, alterada pela 

Portaria nº 46, de 5 de junho de 1972, dá à então Subsecretaria de Orçamento e Finanças, hoje 

Secretaria de Orçamento Federal, a atribuição de órgão central do sistema orçamentário. 

 Cumpre ressaltar que o processo de planejamento e programação/execução 

orçamentária no Brasil se desenvolveu, a partir de 1969, através da elaboração, revisão e 

acompanhamento dos seguintes documentos: 

I - Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) - I PND em 1972-74 

II - Programa Geral de Aplicação (PGA) - I PGA em 1973-75 

III - Orçamento Plurianual de Investimento (OPI) - I OPI em 1968-70 

IV - Orçamento Anual da União.  

V - Decreto de Programação Financeira 

 Os Planos Nacionais de Desenvolvimento, criados pelo Ato Complementar nº 43, de 

29 de janeiro de 1969, com as alterações introduzidas pelo Ato Complementar nº 76, de 21 de 

outubro de 1969, instituíram a sua sistemática de elaboração e aprovação, que terão duração 

igual à do mandato do Presidente da República. 

 O Programa Geral de Aplicação (PGA), instituído pelo art. 4º do Decreto nº 70.852, de 

20 de julho de 1972, foi definido como um instrumento complementar dos PNDs, cabendo a 

sua elaboração ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. O Ministério fazia a 

consolidação dos orçamentos-programa da União, das entidades de administração indireta e 

de todos os demais órgãos e entidades sujeitas à supervisão ministerial, constituindo um 

manual básico de dados quantitativos para o planejamento, a nível global, regional e setorial. 

 O PGA era um documento interno do Governo que agregava ao Orçamento Plurianual 

de Investimentos (OPI), os valores correspondentes à programação das entidades da 

administração Indireta e fundações que não recebiam transferências do Governo Federal e, 

eventualmente, a programação dos Estados. 
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 O OPI era trienal e foi instituído pelo Ato Complementar nº 43, de 29 de janeiro de 

1969. Era constituído pela programação de dispêndios de responsabilidade do Governo 

Federal, excluídas, apenas, as entidades da administração indireta e das fundações que não 

recebessem transferências do Orçamento da União. 

 O PND, o OPI e o Orçamento anual constituíam documentos públicos, a serem 

encaminhados ao Congresso Nacional; e são, na realidade, partes integrantes de um mesmo 

conjunto de diretrizes, programas e projetos, formulados de maneira consistente, una e 

harmônica, como expressão dos objetivos governamentais em determinado período. 

 Deviam traduzir, em termos financeiros, todos esses objetivos, diretrizes, programas e 

projetos; e definem de forma mais exaustiva e com especificação completa dos esquemas 

financeiros, todos os projetos e atividades a serem desenvolvidos no período trienal mais 

imediato. 

 A sétima Constituição do País devolveu ao Poder Legislativo a prerrogativa de propor 

emendas ao projeto de lei orçamentária. Outra inovação no texto constitucional é a exigência 

de, anualmente, o Executivo encaminhar ao Legislativo projeto de lei das diretrizes 

orçamentárias, com o objetivo de orientar a elaboração da lei orçamentária.  

 A Constituição Federal de 1988 atribui ao Poder Executivo a responsabilidade pelo 

sistema de Planejamento e Orçamento que tem a iniciativa dos seguintes projetos de lei: 

• Plano Plurianual (PPA)  

• De Diretrizes Orçamentárias (LDO)  

• De Orçamento Anual (LOA)  

 O Projeto de Lei do PPA define as prioridades do governo por um período de quatro 

anos e deve ser enviado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional até o dia 31 de 

agosto do primeiro ano de seu mandato. 

 De acordo com a Constituição Federal, o Projeto de Lei do PPA deve conter "as 

diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e 

outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada". O PPA 

estabelece a ligação entre as prioridades de longo prazo e a Lei Orçamentária Anual. 

 A Lei de Responsabilidade Fiscal, sancionada em 2000, também se mostrou como 

uma novidade importante no tocante ao gasto público. Entre seus avanços, devem-se destacar 

as responsabilidades imputadas ao gestor público em função dos gastos por eles efetivados ou 
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autorizados, especialmente, com relação aos orçamentos da União, dos Estados e municípios, 

como limite de gastos com pessoal, proibição de criar despesas de duração continuada sem 

uma fonte segura de receitas, entre outros. A Lei introduziu a restrição orçamentária na 

legislação brasileira e cria a disciplina fiscal para os três poderes: Executivo, Legislativo e 

Judiciário. 

 

2.3 O orçamento público e as despesas de investimentos 

 

Para Pereira (1999, p.139), “o orçamento é o instrumento que permite controlar as 

informações de despesas de custeio e de capital da União, dos Estados-membros, do Distrito 

Federal e dos municípios, bem como de suas respectivas autarquias e fundações...”. Ainda 

Pereira (1999, p. 135) o define como “um processo de caráter contínuo e simultâneo, pelo 

qual se elabora, aprova, executa, controla e avalia a programação de dispêndios do setor 

público nos aspectos físicos e financeiros” 

 Filellini (1994, p. 161), por sua vez, destaca que o orçamento governamental é “um 

sumário dos planos de receita e gastos para determinado ano”. 

 Giacomoni (2001, p. 64), por sua vez, prefere abordar o aspecto da multiplicidade de 

aspectos, ao afirmar que o orçamento é um instrumento político, jurídico, contábil, 

econômico, financeiro, administrativo, dentre outros.  

O que não pode deixar de ser abordado é que o orçamento público é uma lei de 

iniciativa do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a receita de toda a administração 

pública para o exercício financeiro seguinte.  

Desta forma, o órgão responsável pela elaboração do projeto de lei orçamentário pauta 

a estimativa da receita em séries históricas de arrecadação, bem como em alterações 

provenientes da criação de novos tributos, alterações de alíquotas e renúncia fiscal, quando se 

faz necessário. No que concerne à fixação da despesa, são levados em consideração limites 

impostos anualmente através Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para fazer face às 

limitações impostas pela arrecadação e metas de superávit primário estabelecidas em 

consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Estes limites são estabelecidos por 

Grupos de Despesas, que segundo a classificação orçamentária do Ministério do Planejamento 

e Gestão (MP) são: 

1 - Pessoal e Encargos Sociais 
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2 - Juros e Em cargos da Dívida 

3 - Outras Despesas Correntes 

4 - Investimentos 

5 - Inversões financeiras 

6 - Amortização da Dívida 

9 - Reserva de Contingência. (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, 2011, P. 

48). 

 Nesse contexto, convém destacar, ainda segundo o MP, o conceito de despesas com 

investimentos, objeto de nosso estudo: 

   “Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, 

   inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas 

   últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.” 

   (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, 2011, p. 49). 

 

 Ainda de acordo com o MP, as despesas com investimentos subdividem-se nos 

elementos de despesas 51 – Obras e Instalações e 52 – Equipamentos e Material Permanente, 

assim definidas por aquele órgão: 

   “51 - Obras e Instalações 

   Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras;  

   pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário 

   à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam 

   incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar 

   condicionado central etc.  

   52 - Equipamentos e Material Permanente  

   Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos 

   e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico,  

   odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e 

   diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais 

   bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento;  

   equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais 

   e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas,  

   aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e 

   utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, 

   tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário 

   em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos 
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   ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes”. (MINISTÉRIO DO 

   PLANEJAMENTO E GESTÃO, 2011, p. 59 - 60). 

 Os outros Grupos de Despesa também se subdividem em elementos de despesa e 

contemplam os demais gastos do governo não objetos de nosso estudo.    

 

2.4 Objetivos da Política Fiscal e o gasto público 

 

 Giambiagi e Além (2011, p. 10) ressaltam que a ação do governo quando da utilização 

da política fiscal abrange três funções: a alocativa, a distributiva e a estabilizadora. A primeira 

estaria ligada ao fornecimento de bens públicos, aqueles cujo sistema de mercado por si só 

não estaria apto a atender às necessidades da sociedade, por suas características de não 

exclusividade e de não rivalidade. A segunda, para os autores (2011, p.13 - 14) estaria ligada 

à promoção de uma distribuição de renda justa, através da utilização dos instrumentos de 

transferências, dos subsídios e dos impostos. A função estabilizadora (2011, p 15) estaria 

associada diretamente aos gastos públicos com consumo e com investimentos e indiretamente 

pelas variações das alíquotas dos impostos. 

 Filellini (1994, p.61), por sua vez, ressalta que tanto gastos como receitas são veículos 

que o governo utiliza para atingir as metas alocativas e distributivas, sendo a política 

estabilização na aplicação combinada dos dois instrumentos, de modo a repercutir nas 

tendências cíclicas da economia.  

 Giambiagi e Além (2011, p. 32) nos relatam sobre o dilema por que passam os 

governos: de um lado, a necessidade de reduzir gastos e de outro suprir necessidades que 

podem ser importantes para a sociedade. Assim sendo, o governo é responsável por cerca de 

15% do emprego e seu gasto corrente engloba por volta de 20% do PIB. Destaca, ainda, que a 

Carga Tributária Bruta é cerca de 35% do PIB. Gremaud (2011, p. 479), por sua vez, nos 

mostra uma evolução aonde esta Carga Tributária chega a quase 39% em 2006.       

 Em relação à aplicação dos recursos, Giambiasi e Além (2011, p. 33) relatam que entre 

os mais importantes, destacam-se a saúde, a educação, a defesa nacional, o policiamento, a 

regulação, a justiça e o assistencialismo.  
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2.5 Evolução histórica das finanças públicas no Brasil 

 

 Giambiagi e Além (2011) nos relatam uma evolução da participação do governo 

brasileiro na economia, desde o século XVIII até o final da década de 1980, a seguir 

resumida. 

 Até o século XVIII praticamente não existia intervenção do Estado, uma vez que 

Portugal demonstrava total falta de interesse pelo Brasil, o que se modificou com a descoberta 

do ouro. 

 Com a vinda da Corte portuguesa para a colônia, no início do século seguinte, algumas 

ações de participação do estado começaram a ser desencadeadas, como a fixação de tarifas, 

isenções e incentivos fiscais. Mas, ainda segundo o autor, a principal ação estatal foi a criação 

do primeiro banco do Brasil, em 1808. A principal atividade econômica era a agricultura, o 

que justificava as principais ações governamentais serem voltadas para aquela atividade, 

como a fixação de preços mínimos e o controle da produção. 

 O sistema de transporte foi iniciado com a participação do capital estrangeiro, porém, 

o estabelecimento de garantias de rentabilidade, com a fixação de tarifas, e a necessidade de 

cobrança de tarifas diferenciadas para serviços ditos de utilidade pública apressaram e 

tornaram inevitável a estatização dos serviços ferroviários. 

 A crise de 1930 traçou uma mudança comportamental na mentalidade dos governos 

brasileiros. Com a dificuldade para importar em conseqüência do cenário mundial, o governo 

passou a priorizar o processo de industrialização do país. A década de 30 também foi 

caracterizada pela intervenção governamental no que se refere aos instrumentos regulatórios 

(controle do preço das tarifas de água, energia, combustível, etc.), além da determinação de 

teto para as taxas de juros, bem como o controle cambial, como forma de protecionismo à 

indústria nacional.  

 Os autores enfatizam, ainda, que nas décadas de 40 e 50 foi marcante a participação do 

governo na industrialização, em virtude da criação de diversas empresas estatais, no sentido 

de garantir a segurança e a soberania nacional. Desta forma, foram criadas a Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) e a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), em 1942; e a Fábrica 

Nacional de Motores (FNM) em 1943, dentre outras.  
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 Em 1952 surgiu o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

como constatação da necessidade de haver uma instituição fornecedora de financiamento de 

longo prazo a juros baixos para fortalecer o processo de industrialização.  

 Em 1953 foi criada a Petrobrás com o objetivo de reduzir o risco de choques externos, 

sob a égide da soberania nacional para o setor de energia.       

 Os anos 1950 consolidaram o pensamento desenvolvimentista no país. A máxima de 

“50 anos em 5” do presidente Juscelino Kubitscheck bem ilustra aquele momento. 

 Outras ações de intervenção governamental, via controle de preços e de tarifas, para 

mantê-los em níveis baixos, foram implementadas pelo governo, como forma de incentivar a 

industrialização e subsidiar o consumidor.  

 Os anos 1960 e 1970 também foram utilizados pelo governo para elevar a participação 

governamental na economia, principalmente, na industrialização. Par tanto, a forte aliança 

entre os militares e os tecnocratas foi muito importante.  

 Alguns fatos ajudaram o crescimento da economia do país a taxas históricas: crédito 

farto no mercado internacional com baixas taxas de juros, a proliferação de criação de 

empresas estatais sob a égide de uma “empresa-mãe” e a liberdade de contratação de pessoal 

por parte destas empresas pagando salários elevados. 

 O II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) marcou o ápice da intervenção 

governamental, via empresa estatal, por um lado, também caracterizou o início do declínio 

desse modelo então implantado. A crise do petróleo no mercado internacional levou a uma 

desaceleração do crescimento econômico e a um crescente endividamento externo. 

 A década de 1980 foi considerada a “década perdida” em função da redução drástica 

das taxas de crescimento do PIB. O endividamento das décadas anteriores levou a descontrole 

das contas públicas, culminando com altas taxas de inflação, assumindo ares de hiperinflação. 

 Antes do advento do Plano Real, que abordaremos no próximo capítulo, para o 

combate à inflação foram deflagrados nada mais, nada menos do que cinco planos 

econômicos entre 1986 e 1994: Plano Cruzado (fevereiro de 1986); Plano Bresser (junho de 

1987); Plano Verão (janeiro de 1989); Plano Collor I (março de 1990) e o Plano Collor II 

(janeiro de 1991). 
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 Gremaud et al (2011) relatam as principais medidas de cada um dos planos anteriores.  

 No Plano Cruzado: 

- conversão do salário pelo poder de compra dos últimos seis meses acrescidos de 8% de 

abono, sendo que, para o salário-mínimo este abono seria de 16%;      

- criação do “gatilho salarial”, acionado toda vez que a inflação acumulada chegasse a 20%; 

- congelamento de preços no nível de 28.02.86, com exceção da energia, que teve elevação de 

20%; 

- taxa de câmbio fixada no nível de 27.02.86; 

- proibição de indexação de contratos com prazos inferiores a doze meses, e substituição das 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs) pelas Letras do Tesouro Nacional 

(LTNs); 

- caderneta de poupança mantinha a correção monetária, mas o reajuste voltava a ser 

trimestral; e 

- utilização da Tablita para contratos prefixados, que se caracterizava por ser uma tabela de 

conversão com desvalorização de 0,45% ao dia. 

 No Plano Bresser: 

- congelamento de preços e salários no nível de 12/06/87 por três meses, sendo que os 

resíduos inflacionários do primeiro seriam repostos em seis parcelas a partir de setembro; 

 - mudança da base do índice de Preços ao Consumidor (IPC) para 15/6, com os aumentos 

sendo repassados na inflação de junho, para não refletir na de julho; 

- desvalorização do câmbio em 9,5% e manutenção das minidesvalorizações, porém, em ritmo 

menor ao anteriormente praticado; 

- congelamento de aluguéis mo nível de junho; 

- utilização de uma Tablita com desvalorização de 15% ao mês para os contratos prefixados; 
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- criação da Unidade Referencial de Preços (URP) para correção dos salários a partir de 

setembro. A URP era calculada pela média geométrica da inflação nos três meses anteriores à 

aplicação da correção. 

 No Plano Verão: 

- redução dos gastos públicos e elevação da taxa de juros; 

 - congelamento de preços, sendo que vários preços administrados foram elevados, alterando-

se a data de comparação dos índices, para que essa elevação não contaminasse o novo índice; 

- reforma monetária, com o corte de três zeros na moeda, dando origem ao Cruzado Novo; 

- utilização de nova Tlabita ; 

- conversão dos salários pela média dos últimos doze meses mais a aplicação da URP de 

janeiro, o que resultou em perdas salariais; e 

- desvalorização cambial de 18% do Cruzado e posterior quebra das regras das 

minidesvalorizações, com a adoção da taxa fixa, onde NCz$ 1,00 = US$ 1,00. 

 No Plano Collor I: 

- reforma monetária, com drástica redução da liquidez da economia, bloqueando metade dos 

depósitos à vista e cerca de 80% das aplicações financeiras, para evitar pressões de consumo; 

- reforma fiscal, buscando, através de ajuste fiscal, transformar um déficit projetado de 8% do 

PIB para um superávit de 2%, via redução do custo da dívida pública, eliminação de subsídios 

e incentivos fiscais e isenções, ampliação da base tributária, atingidos os ganhos da 

agricultura e eliminação do anonimato fiscal, com a proibição de ações a cheques ao portador; 

- reforma administrativa, onde pontuava o programa de privatizações e melhoria dos 

instrumentos de fiscalização e arrecadação; 

- congelamento de preços e desindexação dos salários à inflação passada; 

- regime cambial com taxas flutuantes; e 

- início da abertura da economia, com redução qualitativa das tarifas de importação. 
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 E o Plano Collor II: 

- pautado basicamente numa reforma financeira que visava eliminar as operações de 

overnight; 

- tentativa de maior austeridade fiscal, via controle dos gastos orçamentários pelo fluxo de 

caixa no Ministério da Fazenda. 

 O que foi comum a todos esses planos é que, nenhum teve resultados duradouros. De 

um relativo sucesso inicial, em todos os casos, a inflação retornou.   

 Gremaud et al nos relatam, ainda que, devido à instabilidade do final de governo, em 

função das denúncias de corrupção, culminando com o impeachment de Collor, assumiu a 

presidência o seu vice-presidente Itamar Franco, que demorou a dar rumo à economia, sob a 

desculpa de que era interino. Mas, mesmo após sua efetivação as indefinições continuaram. 

Foram nomeados diversos ministros da economia (Gustavo Krause, Paulo Haddad, Eliseu 

Resende), mas tiveram pouco tempo para trabalhar. Destaque apenas para o fato de nenhum 

tentou medidas heterodoxas, tipo congelamentos e confiscos.  

 Porém, em maio de 1993 Fernando Henrique Cardoso assumiu o Ministério da 

Fazenda e começou, juntamente com sua equipe, a gerar e implantar o Plano Real. Era 

consenso que o Brasil precisava de um ajuste fiscal. Assim, o início do plano começou a ser 

preparado, com uma melhoria das contas públicas. Pelo lado da receita, criou-se o Imposto 

Provisório sobre as Movimentações Financeiras (IPMF). Pelo lado da despesa, destaque-se o 

lançamento do “Plano de Ação Imediata” (PAI), que privilegiava a redução das despesas em 

todas as esferas de governo e o endurecimento das negociações com estados e municípios, 

para que os mesmos retomassem o pagamento de suas dívidas.      

 

2.6 As políticas fiscais dos governos de FHC e de Lula 

 

 Baer ((2004, p.221) relata que o programa de estabilização econômica proposto pela 

equipe econômica do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) era pautado em dois 
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pontos importantes: um ajuste fiscal e um novo sistema de indexação que levaria a uma nova 

moeda. 

 Afirma ainda o autor que, ao contrário dos planos anteriores, não houve surpresas nem 

sobressaltos para a economia. O programa foi antecipado ao Congresso Nacional, que o pode 

discutir. 

 Destacou também que as principais medidas fiscais consistiam em elevar os impostos 

em 5%; a criação do Fundo Social de Emergência, que era na realidade uma desvinculação de 

15% das receitas fiscais da União e um corte de US$ 7 bilhões nos gastos com investimentos 

públicos, pessoal e com as estatais.  

 A nova indexação aconteceu com a criação da Unidade Real de valor (URV), que 

passou a ter paridade com o dólar. 

 Aliado a essas medidas, as autoridades monetárias tomaram medidas de política 

monetária restritiva, entre as quais uma elevada taxas de juros, que fez aumentar a entrada de 

capitais no país e, conseqüentemente, valorizar a nova moeda, o real em relação ao dólar.  

  Gremaud et al (2011, p.452) ressaltam a importância da política de câmbio flutuante e 

da alta taxa de juros praticada pelo Governo como fundamental para o sucesso inicial do 

plano. Relata o autor que o País contava com reservas cambiais de R$ 40 bilhões à época. 

Aliado às altas taxas de juros praticadas pelo governo, tínhamos o excesso de liquidez 

internacional, o que manteve o fluxo de capitais externos. Essa entrada de moeda 

internacional no país fez com que se abrisse perspectiva de importação, o que evitou que os 

produtores nacionais acenassem com aumento de preços. Esta foi a chamada “âncora 

cambial” do Plano Real. 

 Por outro lado, Souza (2011, p. 273) alerta para o fato de que essa combinação anterior 

estava levando a um crescente endividamento do Estado e a entrada maciça de produtos 

importados fazia com a produção interna caísse e houvesse demissão de trabalhadores. 

 O autor relata ainda que fatores exógenos atropelariam ainda mais o processo. Uma 

crise que levou a Rússia a declarar a moratória de sua dívida externa, em agosto de 1998, fez 

com os investidores internacionais fugissem das economias emergentes, o que levou a uma 

perda de US$ 30 bilhões de suas reservas em apenas 50 dias, mesmo com um juro de 40% a.a. 
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 Giambiagi e Além (2011, p.159) escreveram que o ano de 1999 foi o ano que tivemos 

austeridade fiscal. Relatam ainda (2011, p. 164) que a combinação de um acordo com o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), em 2000, levaram o país a buscar incessantemente a superávits primários acima de 3% 

do Produto Interno Bruto (PIB), no início dos anos 2000. Destacam, também (2011, p.168) a 

emenda da previdência social em 1998 e a criação do fator previdenciário em 1999, que 

privilegiaria a que contribuir com mais tempo para a previdência no momento de se aposentar.      

 Giambiasi e Além (2011, p. 186) finalizam afirmando que o governo FHC deixou, 

pelo lado positivo, uma modernização institucional, destacando o fim de alguns monopólios 

estatais e a privatização, bem como algumas reformas na legislação e, pelo lado negativo, uma 

elevação do endividamento público e o fato do ajuste fiscal ter se dado pela elevação da carga 

tributária e pela redução dos investimentos públicos. 

 Giambiagi e Além (2011, p.191) sintetizam a importância histórica da eleição do 

presidente Lula nos seguintes aspectos: a alternância democrática do poder, levando um líder 

sindical ao poder, em um país marcado pela presença no poder apenas por parte dos 

representantes das classes dominantes e devido ao ideal socialista do Partido dos 

Trabalhadores (PT), que tinha um significado ideológico não visto na América Latina desde a 

eleição de Salvador Allende no Chile. O presidente Lula aproveitou e enfatizou a palavra 

mudança nada mais nada menos do que 14 vezes no seu discurso de posse. 

 Gremaud et al (2011, p. 490 – 491) relatam que, devido à instabilidade econômica do 

final de governo FHC, caberia ao PT buscar credibilidade para garantir a governabilidade do 

país. A indicação do ministro da Fazenda e do presidente do Banco Central com aceitação 

pelo mercado, sendo este último fortemente ligado ao sistema financeiro, bem como a 

efetivação de uma equipe econômica comprometida com a estabilidade e com a manutenção 

das reformas fiscais deu tranqüilidade ao mercado. Destacaram, para tanto, a elevação da 

meta de superávit fiscal para 4,25% do PIB em sua Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

em 2003 e o estabelecimento, pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) de metas de 

inflação de 8,5% em 2003 e de 5,5% em 2004. O anúncio dessas medidas teve reação 

imediata por parte do mercado, de forma positiva.  Gremaud et al (2011, p. 497) destacam 

que a melhoria dos indicadores fiscais também veio com elevação da carga tributária, que 

chegou à faixa de 38% do PIB e os gastos com investimentos continuaram bastante reduzidos. 
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Destacaram, ainda, a forte elevação dos gastos previdenciários e também dos programas 

assistencialistas, importantes como redistribuidores de renda e redutores da pobreza. 

 Tanto Gremaud et al (2011, p.497) como Giambiagi e Além (2011, p. 196) observam a 

importância da tendência à queda nominal dos juros e da melhora do perfil do endividamento, 

em função da quase eliminação de títulos atrelados ao dólar, bem com da redução de títulos 

atrelados à taxa Selic, que é a taxa de juros básica utilizada pelo Governo Federal para nortear 

sua política monetária, especialmente, em 2006.              

 

2.7 Gastos públicos e crescimento 

 

 Segundo Resende (2001), os gastos públicos podem ser classificados pela finalidade, 

natureza e pelo agente encarregado de executá-lo.   

 O MP (2001), por sua vez, em sua classificação, separa a despesa pública em despesas 

correntes e despesas de capital. As despesas correntes subdividem-se em grupos de despesa, a 

saber: pessoal e encargos sociais, juros das dívidas interna e externa, outras despesas correntes 

e transferências correntes. A despesas de capital, por sua vez, subdividem-se em despesas 

com amortização das dívidas interna e externa, investimentos, inversões financeiras e 

transferências de capital.  

 Sant’anna (2006) afirma que Malthus já se preocupava com a relação entre gasto 

público e crescimento econômico e seus efeitos para a economia, em 1820.  

 Afirmava ainda Sant’anna que o economista alemão Wagner, em 1890, estabelecia que 

teria o governo que elevar sua oferta de bens públicos para haver aumento da renda per capita.   

 Freitas et al (2009) destacam que nem todo tipo de gasto do Governo contribui para o 

crescimento. Destacam ainda que, dentre as despesas de capital, já definidas como tal neste 

trabalho, apenas os investimentos trouxeram impacto para o crescimento, ao contrário das 

inversões financeiras, que se caracterizam por configurarem transferências de titularidade, não 

criando emprego e renda. Concluem o trabalho afirmando a importância dos gastos públicos 



 

 

49 

com investimentos para o crescimento e, conseqüentemente, para a geração de mais emprego 

e renda. 

 Rocha e Giuberti (2005) também apresentaram um modelo onde configuram a relação 

positiva entre as despesas de capital e o crescimento econômico, porém dando um destaque na 

distinção entre gastos públicos “produtivos” e “improdutivos”, onde os primeiros são 

definidos como os que têm impacto positivo e os últimos os que têm impactos negativos sobre 

o crescimento econômico. Segundo elas, Ashauer (1989) encontra evidências de que gastos 

públicos com construção civil, entre 1949 e 1985 tiveram efeitos positivos no crescimento 

econômico dos Estados Unidos. Observam também que Easterly e Rebelo (1993), utilizando 

um conjunto de regressões, detectaram que investimentos em transporte e comunicações 

levaram a um impacto positivo no crescimento da economia de países desenvolvidos. 

 Para o caso brasileiro, as autoras destacam estudos de Ferreira (1996) e Ferreira e 

Malliagros (1998) onde relatam impactos positivos de investimentos em infra-estrutura para o 

crescimento econômico e os estudos de Cândido Jr. (2001) e Mazoni (2005) que mostram, em 

relação ao crescimento econômico, relações negativas quando se tratam de gastos com 

consumo e relação positiva quando a abordagem é em relação a gastos com investimentos. 

    Na conclusão de seu trabalho, as autoras atentam para o fato de que os gastos ditos 

produtivos têm efeitos positivos e estatisticamente significantes sobre o crescimento 

econômico.  
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3. TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E DUALISMO. 

 

3.1 Trabalho, emprego e desemprego. 

  

 Para Dal Rosso (2011, p. 8) o trabalho é gerador de valor e ao o reorganizarmos no 

sentido de aumento de produtividade pode levar a uma perspectiva de saída da crise. 

Outrossim, Schwarz (1993, p.11) destaca que o aumento da produtividade faz com que haja 

desemprego, uma vez que leva a uma dispensa de trabalhadores em números absolutos. Marx 

(1983, p. 189), por sua vez, preferia destacar que o valor do trabalho era definido como 

qualquer outra mercadoria, ou seja, pelo tempo necessário à produção. Destacava, ainda que, 

apesar de ser o fator de produção mais importante era o de menor remuneração. 

 Partindo dos fatores básicos de produção (terra, capital e trabalho), Souza (2011, p. 68) 

define o desemprego como a situação em que o fator trabalho está desempregado, além de 

estabelecer que para uma definição mais completa fosse necessário que a pessoa estivesse 

disponível para o trabalho, bem como as categorias a que ele pudesse se encaixar. Gremaud et 

al (2011, p. 82), por sua vez, estabelecem que o desemprego dos fatores de produção é quando 

há um hiato entre o produto potencial e o produto real. Relatam, também, que o desemprego 

mais importante é o do fator de produção trabalho. Convém ressaltar que o produto potencial 

é aquele que poderia ser alcançado e sustentado usando os fatores de produção e produto real 

é aquele efetivado. 

 Para definir o índice de desemprego, necessário se faz conceituar População 

Economicamente Ativa (PEA) e População em Idade Ativa (PIA). Gremaud et al (2011, p. 

84) colocam que existem diferenças conceituais entre os países, mas, via de regra, a PIA é 

mapeada pela população a partir de 10 anos. Indicam, ainda que a PIA se divide em PEA, que 

a população ativa integrada ao mercado de trabalho, ou seja, as pessoas que estão empregadas 

e as que estão procurando emprego, e a população ativa não integrada ao mercado de trabalho, 

que inclui os incapacitados para o mercado de trabalho, os aposentados, os pensionistas, os 

detentos, os que não buscam nem desejam trabalhar. Desta forma, desempregado é aquele, a 

partir dos 10 anos procura e não encontra vaga no mercado de trabalho. Souza (2011, p.70) 

vai mais adiante e estabelece que a população ocupada é composta de pessoas que 
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trabalharam pelo menos uma hora na semana de referência e que população desocupada é 

aquela configurada por pessoas que estavam dispostas a trabalhar e tomaram alguma 

providência neste sentido, porém não tinham trabalho no período em referência.  

 Chahad (1998, p. 403) aborda a importância de destacar que existe o mercado de 

trabalho formal e o informal, alertando que, mesmo se a participação do informal for grande a 

dinâmica da economia é fornecida pelo mercado formal.  

      Os tipos de desemprego são classificados em: 

   “Desemprego cíclico ou conjuntural – aquele devido às condições recessivas na

    economia. 

   Desemprego friccional – aquele decorrente do tempo necessário para que o mercado 

   de trabalho se ajuste. 

   Desemprego estrutural – aquele decorrente de mudanças estruturais em certos setores 

   da economia que eliminam, sem que haja ao mesmo tempo a criação de novos  

   empregos em outros setores.” (GREMAULD et al, 2011, p. 91) 

 Com relação à situação do País, no geral, a tabela 2 nos mostra a evolução dos índices 

da PIA, da PEA, da população desocupada, da população ocupada e do PIB.  

Tabela 2 - Brasil: taxas médias de crescimento - 2003/2011 (% anual) 

PERÍODO PIA PEA POPULAÇÃO 

DESOCUPADA 

POPULAÇÃO 

OCUPADA 

PIB 

2003/2011 1,6 1,6 -7,3 2,4 4,2 

2008 1,6 1,8 -13,7 3,4 5,2 

2009 1,5 0,9 3,3 0,7 -0,3 

2010 1,3 2,0 -15,0 3,5 7,5 

2011 1,3 1,2 -10,4 2,1 2,7 

2007/2011 1,4 1,5 -9,2 2,4 3,7 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
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 Como determina a lógica da economia, nos anos em que o PIB cresce, a população 

desocupada diminui. Destaque-se que a queda percentual na população desocupada é bem 

superior à elevação percentual do PIB. 

 No que concerne à elevação da população ocupada quando da elevação do PIB, aquela 

ocorre em percentuais abaixo aos da elevação do PIB. Porém, chamou a atenção o fato de que, 

mesmo em um ano em que o PIB teve crescimento negativo (2009), houve crescimento em 

0,7% da população ocupada.  

 A população em idade ativa vem crescendo em percentuais quase constantes ao longo 

dos anos. De qualquer forma, chama a atenção o fato de que, a partir de 2008, esses 

percentuais de crescimento virem decrescendo. Ou seja, percentualmente, o crescimento da 

PIA, vem sendo menor nos últimos anos.  

 A PEA, por sua vez, também vem crescendo ano pós ano. Nos anos em que o PIB teve 

maior elevação, também houve um maior crescimento percentual da PEA, talvez, pelo 

incentivo de uma economia crescente e em busca de mais mão-de-obra. Destaque-se que, no 

ano em o PIB teve crescimento negativo, houve o menor crescimento percentual da PEA,

 A tabela 3 retrata a situação percentual do desemprego no Brasil no período 

compreendido entre 2003 e 2011. Os índices vêm caindo, chegando aos menores desde que o 

IBGE começou a catalogá-los.   

 

Tabela 3 – Brasil: taxa de desemprego 2003/2011 (%) 

Anos 2003 2004 2005 2006 2003 2008 2009 2010 2011 

Percentuais 12,3 11,5 9,8 10,0 9,3 7,9 8,1 6,7 6,0 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

 Existem pesquisas que trabalham aferindo o nível de emprego em regiões do país. 

Dentre elas, podemos destacar a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) e pode ser 

consultada no sítio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).  
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3.2 O perfil do mercado de trabalho no Distrito Federal.  

 

  O Centro-Oeste tem se destacado como a região de maior crescimento 

econômico das últimas décadas. E este crescimento, iniciado desde a expansão da fronteira 

agrícola, o advento da Marcha para o Oeste, teve um incremento acentuado com a 

transferência da Capital Federal para Brasília. Segundo Dal Rosso (2010, p. 7) Brasília, o 

Distrito Federal (DF) e as cidades de sua região metropolitana são resultados dessa 

interiorização capitaneada pela Marcha para o Oeste e que após esgotadas os frutos desses 

movimentos (Marcha para o Oeste e para o Norte), os problemas continuaram. Dentre esses 

problemas, ele destaca o desemprego e a concentração de renda.   

 A Região Metropolitana de Brasília tem uma população por volta de 2,6 milhões de 

habitantes, que aliado à população de Goiânia (2,5 milhões de habitantes) e de Anápolis (400 

mil habitantes), congrega uma população de quase 6,0 milhões de habitantes, o que configura 

a terceira maior aglomeração do País. 

 O Distrito Federal é composto do Plano Piloto e demais regiões administrativas. Alia-

se a esta realidade, parte da região do entorno, que vive basicamente como apêndice do DF, 

principalmente no aspecto empregatício.  

Dados da tabela 4 nos relatam que a economia do DF está pautada quase que 

exclusivamente no setor terciário, que, em 2007, detinha 93,3% do (PIB) local.  

Miragaya (2010, p. 11) destaca que, dentro do setor terciário, o setor público é o 

principal segmento, principalmente devido aos altos salários recebidos para os padrões 

nacionais.  

Os demais segmentos da atividade terciária vão se estabelecendo, um pouco atrelada à 

demanda oriunda do setor público. Desta forma, há a necessidade de ampliação das atividades 

de comércio, em virtude de uma maior e mais exigente procura por bens.    

 Destacam, ainda os autores, que a diferença do PIB per capta médio do setor público 

para o da iniciativa privada é da ordem de quase 4 por 1. 
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 Outrossim, é importante ressaltar que esse incentivo salarial é mais facilmente notado 

nas atividades desenvolvidas por indivíduos portadores de ensino médio. 

 Os cargos diretivos, por sua vez, oferecem maiores ganhos salariais nas empresas da 

iniciativa privada. 

 Cumpre destacar, ainda, que o incentivo para o ingresso no serviço público também 

está atrelado à estabilidade no emprego, que se torna um atrativo a mais, principalmente, 

quando em tempos de instabilidade econômica e social no próprio país, ou em casos de crise 

na economia mundial, que traz clima de incertezas para os demais países. 

Tabela 4 - DF: composição do PIB - 2007 

SETORES PARTICIPAÇÃO % 

TOTAL  100,00 

PRIMÁRIO 0,2 

SECUNDÁRIO 6,5 

     Construção Civil 3,6 

     Demais 2,9 

TERCIÁRIO 93,3 

     Administração Pública 54,2 

     Demais 38,1 

Fontes: Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central (CODEPLAN) e Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Não resta dúvida que, devido à sua característica de cidade administrativa, o servidor 

público ainda é o principal consumidor do Distrito Federal. Porém, outros nichos de prestação 

de serviços vão se consolidando, provenientes da necessidade de atender à demanda daquele 

consumidor, como educação, saúde, esportes, serviços financeiros e bancários e informática.  

 Ainda segundo o autor (idem, ibidem), quanto à participação dos demais setores, o de 

construção civil vem reduzindo deste a construção da capital, porém houve estabilização nos 

últimos anos. Quanto à agropecuária e à indústria de transformação, estes setores são bastante 



 

 

55 

incipientes. Justifica, ainda que, a atividade rural no DF sofre a concorrência da expansão e 

exploração imobiliária, que repercute nos altos preços da terra. Vários condomínios 

residenciais foram criados ao longo do tempo em regiões inicialmente destinadas à atividade 

agrícola, o que vem expulsando o homem do campo e o enviando à região do entorno.  No 

que concerne à atividade industrial, Miragaya (2010, p. 27) nos reporta que, nas décadas de 

sessenta e setenta, esta não só deixou de ser estimulada, como foi desestimulada, devidos a 

fatores ambientais. Esse desestímulo foi mais acentuado no DF, porém se estendeu a toda a 

região Centro-Oeste.   

 Outro dado importante é sobre a evolução salarial da população do DF. A Secretaria 

de Estado de Planejamento do Distrito Federal (SEPLAN - DF) destaca que, não diferente da 

situação do resto do País, o mercado salarial do Brasil e, consequentemente, de Brasília, até o 

início de 2003, sofreu com arrochos que visavam o controle de preços. A partir de então, no 

entanto, houve uma melhoria substancial, em função dos rendimentos terem aumentado em 

ritmo superior ao crescimento populacional. Assim é que a taxa de crescimento do PIB do 

Brasil, entre 2003 e 2008, foi de 4,7% a.a. enquanto a população crescia a taxa s de 1,2 % a.a. 

Segundo a SEPLAN – DF, o DF acompanhou o desempenho do País. Apesar do desempenho 

dos setores industrial e agrícola não atingirem o mesmo desempenho federal, em virtude de 

suas poucas representatividades na economia do DF, este fator foi compensado pelo 

desempenho da Administração Pública no período. Desta forma, o PIB-DF per capita, a 

preços de 2006, foi de R$ 37,6 mil, o maior do país. Porém, por outro lado, o crescimento da 

renda per capita do brasileiro (4,5% em 2007 e 4,0% e em 2008) foi superior ao do DF no 

mesmo período (3,3% e 2,5%, respectivamente). Este fato pode ser explicado pelo 

crescimento populacional do DF (tabela 5) ser superior ao nacional.      

Tabela 5 – DF: taxas médias anuais de crescimento demográfico - 1991 a 2009 

DISCRIMINAÇÃO 1991/2000 2000/2009 

ÁREA METROPOLITANA DE BRASÍLIA 3,72 2,82 

DISTRITO FEDERAL 2,77 2,79 

PERIFERIA METROPOLITANA DE BRASÍLIA (*) 7,05 2,90 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

(*) Compreende Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre 
Bernardo, Planaltina de Goiás, santo Antônio do descoberto e Valparaíso de Goiás. 
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 Levando em consideração que nas demais regiões metropolitanas brasileiras, a 

indústria é responsável pela oferta de 10% a 20% dos postos de trabalho, podemos deduzir 

que a política de desestímulo à industrialização na região, aliado à alta taxa de crescimento 

populacional, principalmente devido às migrações, é uma das principais responsáveis pela 

quantidade de desempregados no DF, que, segundo Miragaya (2010, p. 10) saltou de 100 mil 

no início nos anos noventa para 220 mil em 2009. Se considerarmos a região metropolitana, 

essa quantidade sobe para 320 mil. 

 No que se refere ao quantitativo físico da força de trabalho, conforme tabela 6, em 

2010, praticamente a metade da mão-de-obra está alocada na administração pública. Se 

observarmos os setores da economia, o terciário, que envolve serviços, inclusive os serviços 

públicos, e comércio, engloba 1.177 mil empregos, ou seja, mais de 91% do total. 

 Em termos percentuais, o segmento que mais evoluiu no período foi o comercial, 

passando de 55 mil para 164 mil, representando um crescimento de quase 200%. A 

construção civil e a indústria de transformação quase duplicaram seus percentuais. Porém, em 

termos absolutos, apenas 36 mil terminaram o ano de 2010 trabalhando no setor industrial no 

DF, representando apenas 0,3% da população empregada.  

 Desta forma, como podemos observar na tabela 6, o DF continua com uma forte 

influência do setor público no quantitativo físico empregado. Isto, aliado à renda mais elevada 

deste segmento, repercute na sua participação percentual do PIB, chegando a quase a metade 

do total, como observamos no gráfico 1. 
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Tabela 6 - DF: quantidade de empregos por setor da economia 1995 e 2010 

 Anos  

IBGE Setor 1995 2010 

1. Extrativismo Vegetal 768 421 

2. Indústria de Transformação 17.206 36.294 

3. Serviços Ind. de Utilidade Pública 4.704 5.728 

4. Construção Civil 33.711 63.281 

5. Comércio 55.171 163.830 

6. Serviços 203.414 409.607 

7. Administração Pública 453.751 604.238 

8. Agrop., Extração Vegetal, Caça e Pesca 4.697 6.570 

9. Não Classificados 3.193 0 

Total 776.615 1.289.969 

Fontes: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados(CAGED) do Ministério do Trabalho e 
Emprego(MTE); Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão(MP) e Companhia de Desenvolvimento do 
Planalto Central(CODEPLAN). 

DF: Participação de empregos por setor da economia.   
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Gráfico 1: DF – participação percentual de empregos por setor econômico - 2010 

  



 

 

58 

 Outrossim, segundo os autores, ao compararmos com a situação nacional, o PIB do 

País é superior ao do DF em vários segmentos da economia, principalmente no setor 

industrial.  Porém quando se trata de setor público, o PIB do DF é supera em muito o PIB 

nacional. 

 

3.3 Região Metropolitana de Brasília: dualismo acentuado 

 

 Segundo Dal Rosso (2011, p. 10) existem duas definições para a região metropolitana 

de Brasília. A primeira, instituída oficialmente, pela Lei Complementar nº 94/1998, compõe a 

chamada Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) e é 

constituída por 21 municípios dos estados de Goiás e Minas Gerais. A segunda é composta de 

apenas dez desses municípios e já foi utilizada em estudo conjunto do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e da 

Fundação IBGE. Devido à característica de proximidade, que leva à repercussão diretamente 

no mercado de trabalho de Brasília, utilizaremos dados inerentes a este último em nosso 

estudo.  

 Chahad (1998, p. 404 - 411) alerta para a relação existente entre o trabalho e a 

migração, a pobreza e o crescimento populacional. Ressalta que o crescimento populacional, 

inclusive devido a situações migratórias, ocasiona consequências no mercado de trabalho. 

Desta forma, os indivíduos buscam melhores opções dentro de um contexto que permita a sua 

inserção no mercado. 

 A tabela 7 e o gráfico 2 nos mostram a evolução da população na região metropolitana 

do DF, no período compreendido entre 1991 e 2009.  

 

 

 

 



 

 

59 

Tabela 7 – DF: Evolução da população na região metropolitana  

 Fonte: Fundação Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE) 

³ Somatório da população do Distrito Federal¹ e Periferia Metropolitana de Brasília² 

(4) Incluído em santo Antônio do Descoberto 

(5) Incluído em Luziânia 

 

 Como se pode reparar, a população do Distrito Federal passou de 1.601.094 habitantes 

para 2.606.885, o que representou um acréscimo de 62,8%. Porém, puxado pelo crescimento 

da periferia metropolitana de Brasília, que teve um crescimento percentual no período de 

137,5%, passando de 379.338 para 901.028, a área metropolitana do Distrito Federal teve um 

crescimento percentual de 77,1%.   

 

Ano 1991 2000 2009 

Área Metropolitana Brasília ³ 1.980.432 2.753.702 3.507.914 

Distrito Federal ¹ 1.601.094 2.051.146 2.606.885 

Periferia Metropolitana Brasília ² 379.338 702.556 901.029 

Águas Lindas de Goiás (4) 105.746 143.179 

Alexânia 16.472 20.335 20.706 

Cidade Ocidental (5) 40.377 52.380 

Formosa 62.982 78.651 96.284 

Luziânia 207.674 141.082 210.064 

Novo Gama (5) 74.380 88.835 

Padre Bernardo 16.500 21.514 28.012 

Planaltina de Goiás 40.201 73.718 79.651 

Santo Antônio do Descoberto 35.509 51.897 584.744 

Valparaíso de Goiás (5) 94.856 123.444 
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Evolução da População do DF 1991 - 2009
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Distrito Federal ¹ 1.601.094 2.051.146 2.606.885

Periferia Metropolitana Brasília² 379.338 702.556 901.029
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 Gráfico 2  Evolução da população na região metropolitana do DF 

  Esse crescimento percentual mais acentuado na região periférica leva a uma 

pressão no mercado de trabalho da capital federal, uma vez que parte deste evento foi 

claramente influenciada pela migração de população de regiões mais carentes em busca de 

melhores condições de vida. Segundo Dal Rosso et all (2011, p.16) esta migração é explicada 

pelo fator renda e é estimada em 45 a 50 mil pessoas por ano. O autor nos relata, ainda, que, 

se por um lado isso contribui para elevar as taxas de desemprego na região, por outro, tem 

contribuído para a emergência do mercado consumidor.  

 Outrossim, ao se comparar com outras regiões metropolitanas de capitais de estados 

brasileiros, constata-se que o crescimento da população da região de Brasília se sobressai, 

conforme demonstrados nas tabelas 8 e 9.  

Tabela 8 - Evolução da população nas regiões metropolitanas brasileiras 1991 – 2009 

Ano 1991 2000 2009 

São Paulo 15.435.707 17.833.511 19.777.129 

Rio de Janeiro 9.796.496 10.871.960 11.634.674 

Belo Horizonte ¹ 3.445.258 4.253.350 5.110.593 

Porto Alegre ¹ 3.050.747 3.507.624 4.126.909 

Recife 2.916.663 3.331.552 3.768.902 

Salvador 2.493.224 3.018.326 3.752.436 

Brasília 1.980.432 2.753.702 3.507.914 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

¹ Houve incorporação de novos municípios após 2000. 
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Tabela 9 - Evolução % da população nas regiões metropolitanas brasileiras 1991 – 2009 

Discriminação 2000/1991 2009/1991 

São Paulo 16 28 

Rio de Janeiro 11 19 

Belo Horizonte ¹ 24 48 

Porto Alegre ¹ 15 35 

Recife 14 29 

Salvador 21 51 

Brasília 39 77 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

¹ Houve incorporação de novos municípios após 2000. 

 

 Um destaque relevante é que, enquanto nas demais capitais, houve um processo de 

industrialização acentuado, inclusive privilegiando a região metropolitana, em Brasília isso 

não ocorreu, conforme já relatado. Isso por si ajuda a entender a discrepância entre a renda 

média do cidadão que mora em Brasília e do cidadão que mora na região do entorno.  

 Esta população menos aquinhoada financeiramente está sendo deslocada cada vez 

mais para novas regiões mais afastadas dentro do DF e, em alguns casos, para a região do 

entorno. Muitas pessoas que moram em cidades desta região, trabalham e utilizam serviços 

públicos do DF, configurando uma interdependência reconhecida pelos seus governos. 

 Desta forma, dados do IBGE de 2006, nos mostram que o fosso existente entre o PIB 

do núcleo metropolitano e da periferia metropolitana de sete das principais capitais brasileiras 

é bem mais acentuado região de Brasília do que nas demais, conforme tabela 10. Na 

realidade, o PIB da região periférica de Brasília praticamente inexiste em termos percentuais. 
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Tabela 10 – PIB nas regiões metropolitanas brasileiras 2006 (milhões de reais) 

REGIÃO 

METROPOLITANA 

CAPITAL (A) PERIFERIA (B) TOTAL 

(C) 

(%) 

(A / C) 

(%) 

 (B / C) 

SÃO PAULO 282.852.338 167.752.293 450.604.630 62,77 37,23 

RIO DE JANEIRO 127.956.075 56.417.363 184.373.438 69,4 30,60 

BRASÍLIA 89.630.109 4.041.235 93.671.344 95,69 4,31 

BELO HORIZONTE 32.725.361 41.438.347 74.163.708 44,13 55,87 

PORTO ALEGRE 30.116.002 42.492.506 72.608.508 41,48 58,52 

RECIFE 18.318.451 17.805.538 36.123.989 50,71 49,29 

SALVADOR 24.072.400 24.058.396 48.130.796 50,01 49,99 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

A relação existente entre o PIB do núcleo metropolitano e da periferia metropolitana 

nas regiões de São Paulo e Rio de Janeiro é de aproximadamente dois para um; em Belo 

Horizonte e Porto Alegre ficam por volta de 60% e 40%, enquanto em Recife e Salvador é 

praticamente meio a meio. Já em Brasília, esta relação é de mais de 95% para menos de 5%.   

Dal Rosso et all (2011, p 21) destaca que a causa desta concentração, no caso de 

Brasília, deve-se, ao contrário das demais regiões, à inexistência da industrialização na região 

periférica da Capital Federal. Convém lembrar que, conforme já abordado, a industrialização 

na região não só não foi incentivada como chegou a ser desestimulada.  
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4. METODOLOGIA 

 

 Richardson (1985, p. 16) ressalta que as pesquisa visam resolver problemas, formular 

teorias ou testar teorias.   

 Gil (2009, p.23), por sua vez, destaca que toda pesquisa se inicia com algum tipo de 

problema. Afirma ainda Gil (2009, p.45), ainda, que a diferença entre pesquisa bibliográfica e 

pesquisa documental reside no fato de que a primeira utiliza-se da contribuição de vários 

autores sobre determinado assunto, enquanto a documental trabalha com materiais que ainda 

não receberam algum tipo de tratamento.  

 Mendonça et al (2008, p. 36 – 37) definem a pesquisa quantitativa como a tradução, 

em números, de opiniões e informações para classificá-las e analisá-las, com a utilização de 

técnicas estatísticas e também fazem a diferença entre pesquisas bibliográfica e documental 

levando em consideração o fato de que a primeira é desenvolvida baseada em material já 

elaborado e a segunda utiliza material ainda não analisado.   

  Com base numa contextualização geográfica definida, foi estabelecida uma revisão 

bibliográfica que priorizasse algumas correntes que estudassem as finanças públicas, a 

necessidade e importância da intervenção governamental na economia e a relação entre as 

relações de trabalho e emprego.  

 Para a confecção das séries históricas, utilizaram-se dados de execução orçamentária 

da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda, da Companhia de 

Desenvolvimento do Planalto Central (CODEPLAN) e dados de trabalho e emprego do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), da CODEPLAN e do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), com os quais foi desenvolvido o modelo estatístico, objeto de 

estudo.  

 Inicialmente foi feito um levantamento da literatura que abordasse um histórico e 

situação econômica do DF, bem como o assunto estudado, participação do governo na 

economia de forma a viabilizar a criação de empregos, bem como conceitos inerentes a 

finanças públicas. 
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 Com a utilização desses conceitos, procurou-se dar credibilidade ao estudo, 

identificando pensadores que estudaram a relação gastos públicos e criação de empregos. 

A identificação dos gastos com investimento e o nível de empregos nos vários setores 

da economia foram conseguidos através de pesquisa de dados juntos aos órgãos competentes 

já citados. 

 Foi utilizado, ainda, um modelo estatístico com as séries históricas de gastos públicos 

com investimentos e as quantidades de emprego por setores da economia no período 

estudado, ou seja, 1995 a 2010.  

 Para Viali, a análise de correlação nos dá um número que exprime o grau de 

relacionamento linear entre as variáveis, enquanto a regressão fornece uma equação que 

mostra o comportamento de uma variável em função do comportamento da outra. Segundo o 

autor, o coeficiente de correlação (r) pode variar entre -1,0 e +1,0, sendo que este último 

representaria uma correlação linear perfeita, ou seja, um elemento apresentando um escore 

padronizado igual a um número em uma variável levaria ao mesmo escore padronizado na 

outra variável. No caso de coeficiente igual a -1,0, isso representaria uma correlação linear 

perfeita negativa, com os coeficientes com o mesmo valor absoluto, porém com os sinais 

trocados. Ressalta, ainda, que o mais comum, é que o coeficiente fique situado entre os dois 

extremos. Por fim, destaca que coeficiente de correlação igual a zero significa que não existe 

relação linear entre as variáveis estudadas.   

 Fonseca et al (1995) enfatiza exatamente que r = 0 não implica em que não haja 

relação entre as variáveis, mas, apenas ausência de relação linear. 

 Viali destaca, ainda que a correlação pressupõe uma relação linear entre as duas 

variáveis. Portanto, a sua utilização é adequada apenas para avaliar relacionamentos lineares. 

Outrossim, uma vez detectada que existe correlação linear entre as variáveis, pode-se tentar 

fazer previsão do que ocorreria com uma variável quando a outra sofresse variações, ou seja, 

poderia ser utilizada a regressão para vislumbrar o que ocorreria nessas situações.  

 Fernandes (1999), corrobora com Viali, enfatizando, também, que o coeficiente de 

correlação mede a proximidade dos pontos em relação a uma linha reta, além de alertar que 

quanto maior for o valor de r mais forte é a associação. 

 Por outro lado, os autores enfatizam que o conceito de correlação não implica 

necessariamente em uma relação de causa e efeito, pois coeficientes matematicamente 
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significativos podem ser obtidos em função de mudanças de outras variáveis não constantes 

do modelo implicando em impactos em uma ou na outra variável ou, ainda, quando a relação 

entre as duas variáveis é aleatória, sendo a correlação uma coincidência que não se repete. 

 Para minimizar esses efeitos, procurou-se dar embasamento através de referencial 

teórico e de uma série histórica mais ampla e abrangente possível.   
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5. RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÕES 

 

 Alguns autores enfatizam a importância da política fiscal expansionista ou mesmo de 

um de seus instrumentos, no caso os gastos públicos, principalmente, com investimento para a 

expansão da atividade econômica e criação de empregos.  

 Keynes (1983) enfocava a importância da Política Fiscal expansionista como forma de 

combater a recessão e na criação de empregos. 

 Sant’anna (2006) destaca que, em 1990, Samuelson e Nordhaus concluíram que o 

nível de produção e de emprego são fortemente influenciados pelos gastos públicos, 

especialmente, em bens e serviços.  

 Freitas et al (2009) destacam que, dentre as despesas do governo, com ênfase as de 

capital, já definidas como tal neste trabalho, apenas os investimentos trouxeram impacto para 

o crescimento e, consequentemente, para a geração de mais emprego e renda. 

 Rocha e Giuberti (2005) também apresentaram um modelo onde configuram a relação 

positiva entre os gastos públicos “produtivos” e o crescimento econômico, com base em 

estudos realizados nos Estados Unidos.  

 As autoras destacam, ainda, estudos onde Ferreira (1996) e Ferreira e Malliagros 

(1998) relatam impactos positivos de investimentos em infra-estrutura para o crescimento 

econômico e os estudos de Cândido Jr. (2001) e Mazoni (2005) que mostram, em relação ao 

crescimento econômico, relação positiva com os gastos com investimentos. 

 Rocha e Giuberti (2005) observam, ainda, que Easterly e Rebelo (1993), utilizando um 

conjunto de regressões, detectaram que investimentos em transporte e comunicações levaram 

a um impacto positivo no crescimento da economia de países desenvolvidos. 

 Para um melhor entendimento da análise dos dados, necessário se faz a introdução de 

alguns conceitos no que se refere à execução orçamentária da despesa e a da receita. 

Giacomoni (2001) e o MP (2010) destacam que, para a despesa pública ser executada, 

é necessário a consecução de três estágios: empenho, liquidação e pagamento. 

 A partir das dotações autorizadas na lei orçamentária (dotação inicial mais/menos 

créditos adicionais) o gestor irá iniciar a execução das despesas por meio do empenho, que é a 

reserva de recursos para uma determinada despesa. Desta forma, o empenho é o ato realizado 
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pelo agente público que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de 

implemento de condição, ou seja, o recurso orçamentário é reservado independente do 

cumprimento da obrigação pela outra parte envolvida.    

 Empenhada a despesa, é feita a aquisição do bem ou contratação do serviço objeto da 

dotação orçamentária.  

 Uma vez entregue o bem ou prestado o serviço, processa-se a segunda fase da despesa, 

que é a liquidação. Esta fase consiste na verificação do implemento de condição, ou seja, na 

verificação do direito adquirido pelo credor junto ao Estado, pela comparação entre o que foi 

contratado e o que foi efetivamente entregue ou realizado.  

 Ressalte-se que a contratação é realizada sob as várias formas de licitação, onde o 

agente público busca o objeto ou o serviço de interesse da administração pública sob as 

melhores condições. Para o início do processo licitatório, o orçamento já deverá estar 

aprovado, em virtude da necessidade da separação do recurso para aquele fim determinado.     

 Após a liquidação da despesa, é feito o pagamento ao credor pela autoridade 

competente, por meio da emissão de ordem bancária ou outro instrumento financeiro.  

 As despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, são inscritas em 

restos a pagar, o que permite que sua realização continue a ocorrer normalmente no curso do 

exercício seguinte. 

 Outrossim, a aprovação e conseqüente sanção do orçamento não assegura a existência 

de recursos financeiros. Ou seja, a dotação orçamentária é uma autorização de gasto, e não 

determinação. Assim, sendo, a não arrecadação do recurso financeiro poderá levar à 

necessidade de efetivação de atos por parte do Poder Executivo de restrições destes gastos. 

   Esses atos são conhecidos por limitação de empenho e de movimentação financeira 

ou contingenciamentos orçamentários. O contingenciamento das dotações não incidirá sobre 

as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, como pessoal e 

encargos sociais, transferências a estados e municípios, sentenças judiciais, inclusive aquelas 

destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e sobre aquelas protegidas pela lei de diretrizes 

orçamentárias, como, por exemplo, os benefícios da Previdência Social, despesas com vale 

transporte e demais benefícios ao servidor, dentre outras. 

 Para estas restrições atingirem ao demais poderes, é necessária uma autorização legal. 

Normalmente, essa autorização está sendo determinada pela LDO, inclusive, estabelecendo os 

critérios para determinar quanto caberá a cada um dos poderes. 
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 No caso de restabelecimento da receita prevista inicialmente, ainda que parcial, haverá 

recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados de forma proporcional às 

reduções efetivadas.  

 Outro motivo para haver limitação de empenho é a necessidade de geração de 

superávit primário para fazer face às exigências da LRF e reduzir o endividamento público. 

 Segundo Almeida (2012) a meta prevista para 2013 é de R$ 108, 1 bilhões, ou seja, 

3,1% do PIB. O autor detalha, ainda, que, até agosto de 2012, o Governo Federal havia não só 

atingido a meta prevista para o 2º quadrimestre de 2012, com a havia superado em R$ 7,1 

bilhões. O autor destaca, ainda, a importância do acontecimento, em virtude desse superávit 

ser um dos sustentáculos da política fiscal do atual governo.    

 Rezende (2001) destaca a diferença entre resultado primário, resultado operacional e 

resultado nominal.  

 O resultado primário, também conhecido como resultado fiscal, é caracterizado pela 

diferença entre a arrecadação do governo e seus gastos em um mesmo período. Para a 

apuração desse resultado não são levados em consideração os juros e a correção monetária da 

dívida pública, por não fazerem parte da natureza operacional do governo. Na realidade, são 

conseqüências financeiras de ações praticadas anteriormente.  

 Para o cálculo do resultado operacional acrescenta-se ao cálculo anterior os juros reais 

no período. 

 Finalmente, o resultado nominal ou resultado total inclui a dívida passada, com juros e 

correção monetária.  

 Quando o resultado for deficitário, também é chamado de Necessidade de 

Financiamento do Setor Público (NFSP), que, segundo o MP é caracterizado pelo montante de 

recursos que o Setor Público não-financeiro necessita captar junto ao setor financeiro interno 

e/ou externo, além de suas receitas fiscais, para fazer face aos seus dispêndios 

 Giacomoni (2001) e o MP (2010) ressaltam, ainda, que para as receitas entrarem nos 

cofres públicos também, há a necessidade de cumprimento de três fases.  

 A primeira fase é o lançamento. O lançamento é a fase em que o Fisco procede ao 

reconhecimento do contribuinte. O lançamento pode ser direto, indireto ou por declaração. O 

lançamento direto é aquele que cabe ao Fisco; o indireto é aquele que cabe ao contribuinte e o 

por declaração é aquele que cabe ao Fisco com base na declaração do contribuinte.  

 A segunda fase da receita, a arrecadação, acontece quando o contribuinte vai a um 

agente arrecadador, normalmente, uma instituição financeira credenciada, e efetua o 

pagamento do tributo por ele devido. 
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 A terceira fase, o recolhimento fica caracterizado quando o agente arrecadador 

deposita o fruto da arrecadação ao erário, ou seja, aos cofres públicos.  

 As fases da despesa deixam claro, portanto, que uma despesa pública só pode ser 

efetivada após o cumprimento das atribuições atinentes ao outro envolvido no processo. Desta 

forma, não pode o agente público proceder ao pagamento de uma despesa pública sem antes 

haver a sua liquidação, ou seja, sem antes receber o serviço ou o objeto contratado quando da 

realização da licitação.    

Os dados apresentados a seguir são oriundos de órgãos públicos dos governos Federal 

e do Distrito Federal relativos aos setores orçamentários, financeiros e de pessoal.  

Os dados relativos à execução orçamentária e financeira foram coletados no  Sistema 

Integrado de Administração Financeira Gerencial (SIAFI Gerencial) da Secretaria do Tesouro 

Nacional do Ministério da Fazenda, no que concerne ao governo federal e na Companhia de 

Desenvolvimento do Planalto Central (CODEPLAN), no que se refere ao governo distrital. 

Quanto ao quantitativo de pessoal foram utilizadas informações do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), para o quantitativo de servidores federais; da 

Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central (CODEPLAN). Para o quantitativo de 

servidores públicos distritais e do Cadastro de Emprego e Desemprego (CAGED) do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para o caso dos trabalhadores privados. 

Complementando, também foram utilizados dados do Banco Central do Brasil, da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e de publicações do próprio 

MTE e da Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central (CODEPLAN). 

 Com base nas informações, poder-se-á observar a importância dos investimentos 

públicos federais no DF, uma vez que ano a ano, os valores utilizados pelo Governo Federal 

vêm se caracterizando como bem superiores aos aplicados pelo Governo do Distrito Federal.   

 Ressalte-se ainda, que, em algumas áreas (segurança pública, educação e saúde), as 

despesas do DF, não só com investimentos, são efetuadas com recursos arrecadados pela 

União que, através de transferências, os repassam ao governo distrital. Isso eleva a 

participação dos gastos do DF, uma vez que, apesar serem recursos arrecadados pela União, 

quem efetivamente executa a despesa é o DF.  
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 O Ministério do Planejamento (2010) destaca que as transferências supracitadas 

podem ter origens constitucional, legal ou voluntária. 

 As transferências constitucionais são caracterizadas quando previstas na Constituição 

Federal, como são os casos do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM); as transferências legais, por sua vez, quando previstas 

em leis especificas, caso das transferências de recursos do Governo Federal para a segurança 

pública do DF; e as transferências voluntárias são caracterizadas quando estabelecida por 

algum outro instrumento, como a assinatura de algum convênio ou acordo entre os entes 

governamentais ou por esferas de governo.  

 Quando efetivadas dentro de uma mesma esfera de governo, estas transferências são 

denominadas intragovernamentais e quando são realizadas entre esferas de governo distintas 

são denominadas transferências intergovernamentais. 

 Para se ter uma idéia da importância das transferências governamentais realizadas pelo 

Governo Federal aos estados e municípios, a tabela 11 retrata os seus percentuais em relação 

ao PIB no período de 2003 a 2011.  

 Essas transferências, em 2011 chegaram a 4,2% do PIB, ou seja, 4,2% de tudo que é 

produzido internamente no País. Segundo o IBGE, o PIB brasileiro de 2011 foi de R$ 4.143 

bilhões. Desta forma, as transferências a estados e municípios è época forram da ordem de R$ 

174 bilhões.   

Tabela 11: Brasil – Transferências a estados e municípios – 2003/2011 (% PIB) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

3,5 3,5 3,9 3,9 4,0 4,4 3,9 3,7 4,2 

Fontes: Ministério da Fazenda 

 

 Ressalte-se que, em relação às transferências constitucionais, elas incidem 

basicamente sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e sobre o Imposto de 

Renda (IR), que são tributos da competência de tributar da União, porém, parte do fruto de 

suas arrecadações é obrigatoriamente transferida a estados e municípios, através do Fundo de 

Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios.      
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 As tabelas 12 e 13 mostram, respectivamente, os valores realizados com 

investimentos públicos da União, do Distrito Federal e a tabela 14 mostra a consolidação 

desses gastos, a preços correntes e constantes de 2011. Note-se que os dados utilizados para a 

análise serão os constantes da tabela 14, em virtude do estudo contemplar o total de 

investimentos, não determinando a sua origem, se federal ou distrital.    

 

TABELA 12 – DF: investimentos públicos do Governo Federal 

R$ mil 

ANOS Preços Correntes 

 (a) 

Índice de Correção (*) 

 (b) 

Preços Constantes de 

2011  

c = (a*b) 

1995 1.450.860 3,1702871 4.599.643 

1996 733.335 2,5899159 1.899.275 

1997 638.621 2,3638426 1.509.599 

1998 893.750 2,2464705 2.007.784 

1999 715.837 2,2098828 1.581.915 

2000 1.166.697 2,0285332 2.366.685 

2001 3.161.145 1,9141740 6.050.982 

2002 2.124.849 1,7777616 3.777.474 

2003 1.764.661 1,5798065 2.787.823 

2004 3.141.154 1,4453864 4.540.181 

2005 5.628.388 1,3432878 7.560.545 

2006 5.993.778 1,2709729 7.617.930 

2007 9.574.997 1,2322581 11.798.868 

2008 9.580.360 1,1797600 11.302.526 

2009 12.873.368 1,1139885 14.340.011 

2010 15.169.830 1,0678811 16.199.574 

Fontes: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial (SIAFI Gerencial) do Ministério da Fazenda e 
Banco Central do Brasil. 

(*) Índice de Preço ao Consumidor Ampliado (IPCA) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 
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TABELA 13 – DF: investimentos públicos do Governo do DF  

R$ mil 

ANOS Preços Correntes 

(a) 

Índice de Correção (*) 

(b) 

Preços Constantes de 

2011 

c = (a*b) 

1995 79.705 3,1702871 252.688 

1996 261.214 2,5899159 676.522 

1997 379.462 2,3638426 896.988 

1998 295.995 2,2464705 664.944 

1999 160.184 2,2098828 353.988 

2000 405.690 2,0285332 822.956 

2001 375.494 1,9141740 718.761 

2002 517.254 1,7777616 919.554 

2003 358.486 1,5798065 566.339 

2004 538.246 1,4453864 777.973 

2005 653.842 1,3432878 878.298 

2006 708.648 1,2709729 900.672 

2007 725.035 1,2322581 893.430 

2008 1.050.977 1,1797600 1.239.901 

2009 1.382.848 1,1139885 1.540.394 

2010 1.041 1,0678811 1.112 

Fontes: Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central (CODEPLAN) e Banco Central do Brasil. 

(*) Índice de Preço ao Consumidor Ampliado (IPCA) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 
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TABELA 14 – DF: investimentos públicos dos Governos Federal e do DF 

R$ mil 

ANOS Preços Correntes (a) Índice de Correção (*) 

(b) 

Preços Constantes de 

2011  

c = (a*b) 

1995 1.530.565 3,1702871 4.852.331 

1996 994.549 2,5899159 2.575.797 

1997 1.018.083 2,3638426 2.406.588 

1998 1.189.745 2,2464705 2.672.728 

1999 876.021 2,2098828 1.935.903 

2000 1.572.387 2,0285332 3.189.640 

2001 3.536.639 1,9141740 6.769.743 

2002 2.642.103 1,7777616 4.697.029 

2003 2.123.147 1,5798065 3.354.161 

2004 3.679.400 1,4453864 5.318.155 

2005 6.282.230 1,3432878 8.438.843 

2006 6.702.426 1,2709729 8.518.602 

2007 10.300.032 1,2322581 12.692.298 

2008 10.631.337 1,1797600 12.542.427 

2009 14.256.216 1,1139885 15.880.405 

2010 15.170.870 1,0678811 16.200.686 

Fontes: Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial (SIAFI Gerencial) do Ministério da Fazenda, 
Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central (CODEPLAN) e Banco Central do Brasil. 

(*) Índice de Preço ao Consumidor Ampliado (IPCA) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

 

 A tabela 15 nos mostra a quantidade de empregos no setor de construção civil da 

economia no DF, no período estudado. 
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TABELA 15 - DF: quantidade de empregos na construção civil 1995 a 2010 

Setor IBGE 1995 1996 1997 1998 1999 

Const. Civil 33.711 32.822 29.189 32.689 29.225 

 

Setor IBGE 2000 2001 2002 2003 2004 

Const. Civil 26.988 29.516 29.312 27.969 32.933 

 

Setor IBGE 2005 2006 2007 2008 209 2010 

Const. Civil 35.950 39.096 39.988 47.105 56.779 63.281 

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE). 

 

 A tabela 16, por sua vez, nos apresenta os coeficientes estatísticos de correlação e de 

regressão, bem como o f de significação para os dados inerentes aos investimentos públicos e 

o nível de empregos no setor de construção civil no DF, no período estudado.     

 

TABELA 16 - DF: coeficientes estatísticos entre investimento públicos e empregos na 
construção civil – 1995 a 2010 

SEGMENTO R MÚLTIPLO R QUADRADO R QUADRADO 

AJUSTADO 

F DE 

SIGNIFICAÇÃO 

Construção Civil 0,9163 0,8396 0,8282 6,16399E-07 

 

 Como já explicitado pelos estatísticos citados, quanto mais tendente a 1,0 mais forte é 

a correlação. Desta forma, surge uma proposta de classificação onde um coeficiente de 

correlação (R) que ficasse entre 0,9 e 1,0 configuraria uma correlação muito forte e entre 0,7 e 

0,89 seria uma correlação forte.  

 Assim sendo, entre os gastos públicos com investimentos, no período, e o nível de 

emprego na construção civil há uma correlação muito forte, o que nos leva a uma tendência de 

entendimento de que efetivamente há uma tendência à criação de empregos na construção 

civil quando o governo investe.  
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 Convém destacar mais uma vez que, entre os investimentos públicos, segundo o MP 

(2010), a construção é um dos itens incluídos.   

 O Apêndice 1 apresenta todos os resultados estatísticos para o setor da construção 

civil.  

 A tabela 17 nos mostra a quantidade de empregos no comércio do DF, no período 

estudado. 

 

TABELA 17 - DF: quantidade de empregos no comércio 1995 a 2010 

Setor IBGE 1995 1996 1997 1998 1999 

Comércio 55.171 58.498 61.320 64.421 70.350 

 

Setor IBGE 2000 2001 2002 2003 2004 

Comércio 83.971 86.413 93.750 101.538 110.857 

 

Setor IBGE 2005 2006 2007 2008 209 2010 

Comércio 118.443 121.647 134.748 143.451 153.239 163.830 

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE). 

 

 A tabela 18, por sua vez, nos apresenta os coeficientes estatísticos de correlação e de 

regressão, bem como o f de significação para os dados inerentes aos investimentos públicos e 

o nível de empregos no comércio do DF, no período estudado. 

 

TABELA 18 - DF: coeficientes estatísticos entre investimento públicos e empregos no 
comércio – 1995 a 2010 

SEGMENTO R MÚLTIPLO R QUADRADO R QUADRADO 

AJUSTADO 

F DE 

SIGNIFICAÇÃO 

Comércio 0,9180 0,8427 0,8315 5,36922E-07 
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Entre os gastos públicos com investimentos, no período, e o nível de emprego no 

comércio também apresentam uma correlação muito forte, o que nos leva ao entendimento de 

que efetivamente há uma tendência à criação de empregos no comércio quando o governo 

investe.  

 O setor comercial é responsável pela venda de bens que englobam tanto o material 

utilizado na construção civil, como nos demais setores da economia. Desta forma, havendo 

crescimento dos outros setores da economia, há uma tendência natural de crescimento no 

setor comercial e, conseqüentemente, um incremento na quantidade de mão-de-obra, 

configurando uma relação direta entre investimento público e o setor.  

 O Apêndice 2 apresenta todos os resultados estatísticos para o setor comercial. 

 A tabela 19 nos mostra a quantidade de empregos no setor de serviços do DF, no 

período estudado. 

 

TABELA 19 - DF: quantidade de empregos no setor de serviços 1995 a 2010 

Setor IBGE 1995 1996 1997 1998 1999 

Serviços 203.414 205.549 207.780 265.620 262.038 

 

Setor IBGE 2000 2001 2002 2003 2004 

Serviços 276.002 249.000 266.130 272.201 291.938 

 

Setor IBGE 2005 2006 2007 2008 209 2010 

Serviços 310.163 333.749 343.461 365.019 379.800 409.607 

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE). 

 

 A tabela 20, por sua vez, nos apresenta os coeficientes estatísticos de correlação e de 

regressão, bem como o f de significação para os dados inerentes aos investimentos públicos e 

o nível de empregos no comércio do DF, no período estudado. 
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TABELA 20 - DF: coeficientes estatísticos entre investimento públicos e empregos no setor 
de serviços – 1995 a 2010 

SEGMENTO R MÚLTIPLO R QUADRADO R QUADRADO 

AJUSTADO 

F DE 

SIGNIFICAÇÃO 

Serviços 0,8910 0,7939 0,7792 3,65609E-06 

 

 Entre os gastos públicos com investimentos, no período, e o nível de emprego no 

comércio apresenta como uma forte correlação, chegando a quase 90%, o que nos leva ao 

entendimento de que efetivamente há uma tendência à criação de empregos no setor de 

serviços quando o governo investe.  

 O setor de serviços é caracterizado pelo uso intensivo da mão-de-obra. Com o advento 

de novos empreendimentos, quer seja direta ou indiretamente pelo governo, o setor de 

serviços será sempre contemplado. Desta forma, havendo crescimento dos gastos com 

investimentos governamentais, tanto na construção de empreendimentos para serem utilizados 

pelo próprio governo, como em outros que sejam usados pela coletividade, há uma boa 

perspectiva de demanda por manutenção, restauração, conservação desses novos 

empreendimentos.  

 Por outro lado, é interessante pontificar também, que outros gastos governamentais 

com investimentos, como o caso de aquisição de novos equipamentos (informática, por 

exemplo) levará também à firmação de contratos de prevenção e manutenção, bem como de 

reparos.   

 O Apêndice 3 apresenta todos os resultados estatísticos para o setor de serviços. 

   

 A tabela 21 nos mostra a quantidade de empregos na administração pública do DF, no 

período em questão. 
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TABELA 21 - DF: quantidade de empregos na administração pública 1995 a 2010 

Setor IBGE 1995 1996 1997 1998 1999 

Adm. Pública 453.751 438.017 484.687 473.873 497.652 

 

Setor IBGE 2000 2001 2002 2003 2004 

Adm.Pública 548.498 546.943 551.759 536.751 551.711 

 

Setor IBGE 2005 2006 2007 2008 209 2010 

Adm.Pública 562.254 566.064 563.309 574.392 610.368 604.238 

Fontes: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) E Companhia de Desenvolvimento do Planalto 
Central (CODEPLAN). 

  

 A tabela 22, por sua vez, nos apresenta os coeficientes estatísticos de correlação e de 

regressão, bem como o f de significação para os dados inerentes aos investimentos públicos e 

o nível de empregos na administração pública do DF, no período estudado. 

 

TABELA 22 - DF: coeficientes estatísticos entre investimento públicos e empregos na 
administração pública – 1995 a 2010 

SEGMENTO R MÚLTIPLO R QUADRADO R QUADRADO 

AJUSTADO 

F DE 

SIGNIFICAÇÃO 

Administração 

Pública 

0,7856 0,6171 0,5897 0,000310464 

 

 Entre os gastos públicos com investimentos, no período, e o nível de emprego na 

administração pública se nos apresenta como uma forte correlação. 

 Como já foi visto, na classificação da despesa pública do MP, a administração pública 

faz parte do grupo de despesas pessoal e encargos sociais e não no grupo de investimentos. 

Assim sendo, a relação entre os gastos com investimentos públicos e a criação de empregos 

não é tão direta.  
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 Sabe-se que, quando a administração pública tem elevação de gastos com pessoal, ou é 

em função de reajustes salariais ou em virtude da contratação de novos servidores.  

 O período estudado engloba os governos dos presidentes Fernando Henrique e Lula. O 

governo do distrito Federal tem uma tendência natural de acompanhar as políticas salariais 

implantadas pelo governo federal.   

 No caso do primeiro período, que engloba o governo do presidente Fernando 

Henrique, foi um período em que os servidores públicos não foram contemplados com 

reajustes salariais, bem como uma grande evasão de servidores públicos, em virtude de 

aposentadorias e de terceirização dos serviços, que foi uma marca registrada daquele governo. 

 No governo do presidente Lula, tivemos a retomada dos concursos públicos e a 

contemplação de reajustes salariais, mas não de forma igualitária. Algumas categorias, 

consideradas mais importantes para o serviço público, foram melhores contempladas, 

inclusive com reajustes acima da inflação. Por outro lado, tivemos o retorno à atividade de 

servidores afastados pelo presidente Collor.    

 A relação entre os investimentos públicos e a quantidade da força de trabalho dessa 

categoria pode ficar evidenciada pelo fato de que, quando da contratação de novos servidores, 

há a necessidade de adequação do espaço físico e a aquisição de mais máquinas e 

equipamentos para que os mesmos possam desempenhar suas funções. 

 Com relação aos demais setores da economia, que englobam as áreas industrial, 

agropecuária, dentre outros, estes representam menos de 5% do nosso universo de estudo. De 

qualquer forma, os gastos com investimentos públicos também os abrangem. 

 O Apêndice 4 apresenta todos os resultados estatísticos para a administração pública. 

 

 A tabela 23 nos mostra a quantidade de demais empregos, no período em questão. 
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TABELA 23 - DF: quantidade de empregos nos demais setores da economia 1995 a 2010 

Setor IBGE 1995 1996 1997 1998 1999 

Demais 30.568 27.560 28.230 28.340 29.662 

 

Setor IBGE 2000 2001 2002 2003 2004 

Demais 28.864 32.961 33.669 35.242 36.450 

 

Setor IBGE 2005 2006 2007 2008 209 2010 

Demais 40.997 40.732 43.265 47.942 49.508 49.013 

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE). 

 

 A tabela 24, por sua vez, nos apresenta os coeficientes estatísticos de correlação e de 

regressão, bem como o f de significação para os dados inerentes aos investimentos públicos e 

o nível de empregos nas demais atividades econômicas no DF, no período estudado. 

 Entre os gastos públicos com investimentos, no período, e o nível de emprego nas 

demais atividades econômicas também apresentam uma correlação muito forte, o que nos leva 

ao entendimento de que efetivamente há ima tendência à criação de empregos nesses setores 

quando o governo investe.  

TABELA 24 - DF: coeficientes estatísticos entre investimento públicos e empregos nos 
demais setores da economia – 1995 a 2010 

SEGMENTO R MÚLTIPLO R QUADRADO R QUADRADO 

AJUSTADO 

F DE 

SIGNIFICAÇÃO 

Demais 0,9557 0,9133 0,9071 8,01046E-09 

 

 Como envolvem vários setores, embora em termos absolutos, não muito significantes, 

podemos inferir que, quando há elevação dos investimentos públicos há um reflexo positivo 

nas demais atividades econômicas.  

 Convém ressaltar que dentro da atividade industrial, não está contemplada a indústria 

da construção civil, que teve uma análise em separado, em virtude de sua relevância em 

termos absolutos.  
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 A elevação da demanda por parte do governo, do comércio e também por parte das 

famílias alavanca as atividades industrial e agropecuária. Por outro lado, uma melhor 

remuneração leva as famílias a procurarem mais trabalhadores autônomos e seus serviços.  

 Cumpre destacar, ainda, que a correlação existente entre os investimentos públicos e 

as demais atividades foi a mais próxima de 1, o que levaria a uma perfeita correlação.     

 O Apêndice 5 apresenta todos os resultados estatísticos para o setor de serviços. 

  A tabela 25 mostra a quantidade de empregos no DF em toda a economia. 

 

TABELA 25 - DF: quantidade de empregos na economia 1995 a 2010 

Setor IBGE 1995 1996 1997 1998 1999 

Economia 776.615 762.446 811.206 864.943 888.927 

 

Setor IBGE 2000 2001 2002 2003 2004 

Economia 964.323 944.833 974.620 973.701 1.023.889 

 

Setor IBGE 2005 2006 2007 2008 209 2010 

Demais 40.997 40.732 43.265 47.942 49.508 49.013 

Economia 1.067.807 1.101.288 1.124.771 1.177.909 1.249.694 1.289.969 

Fontes: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE); Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) E Companhia de Desenvolvimento do Planalto 
Central (CODEPLAN). 

 

 A tabela 26, por sua vez, nos apresenta os coeficientes estatísticos de correlação e de 

regressão, bem como o f de significação para os dados inerentes aos investimentos públicos e 

o nível de empregos nas demais atividades econômicas no DF, no período estudado.  
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TABELA 26 - DF: coeficientes estatísticos entre investimento públicos e empregos na 
economia – 1995 a 2010 

SEGMENTO R MÚLTIPLO R QUADRADO R QUADRADO 

AJUSTADO 

F DE 

SIGNIFICAÇÃO 

Atividades 

Econômicas 

0,9054 0,8196 0,8196 1,4146E-06 

 

 Convém destacar que os setores econômicos destacados (construção civil, comércio, 

serviços e administração pública) representam, ano pós ano, mais de 95% do total de emprego 

na região estudada. O item caracterizado por “demais” inclui atividades agropecuárias, a 

indústria, exceto construção civil, empregos domésticos e trabalhadores avulsos, dentre 

outros, representando menos de 5% do total.   

 Outrossim, o quadrado da correlação (R²) é denominado de coeficiente de 

determinação e mostra o percentual da variância de uma das variáveis que pode ser explicado 

a partir do valor da outra. No presente estudo, este percentual está situado entre 61,71% a 

91,33%. O R² ajustado varia entre 58,97% a 90,71%. 

 O caso de menor coeficiente de determinação encontrado, o da administração pública, 

é justificado pelo fato de que os gastos com investimentos não são utilizados como 

remuneração aos servidores, porém, os beneficiam na medida em que facilitam suas atuações.  

  Utilizando-se, como ferramenta, o excell, foram encontradas as situações dos 

coeficientes nas tabelas 16, (construção civil), 18 (comércio), 20 (serviços), 22 (administração 

pública), 24 (demais atividades econômicas) e 26 (todos os setores econômicos envolvidos). 

 Os dados evidenciam uma correlação muito forte entre os investimentos públicos e o 

nível de emprego em todos os setores de atividades econômicas, com exceção da 

administração pública, que configura como uma forte correlação.  

 Pela própria definição de investimentos do MP (2010), ficam evidenciadas as despesas 

com construção civil, inclusive com serviços de estudos e projetos, e aquisição de bens e 

produtos que incrementam as atividades comerciais e industriais.  

 Por outro lado, a criação de empregos na administração pública sofre influência de 

forma indireta, uma vez que os gastos com investimentos, em melhorando a situação da 
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população dos diversos segmentos da economia, acarretam a uma demanda mais efetiva por 

melhores serviços públicos.  

 Esse diferencial entre uma relação mais estreita fica mais claro quando se verifica a 

explicação da variância de uma variável em relação ao valor da outra (R² e R² ajustado). 

Enquanto nas demais atividades econômicas esta explicação vai de 78% a 91%, na 

administração pública gira em torno de 59%.   

 O Apêndice 6 apresenta todos os resultados estatísticos para o setor de serviços.  

 Fica constatado, desta forma, que os investimentos públicos são importantes para o 

crescimento econômico de uma região e que o crescimento leva a uma ampliação do mercado 

de trabalho e à criação de empregos, sendo que o dimensionamento de qual setor é mais 

atingido depende das políticas prioritárias evidenciadas pelo governo.  

 No caso em estudo, evidenciou-se uma tendência à unificação dos resultados para os 

diversos setores econômicos regionais. 
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6. CONCLUSÕES 

  

 Este trabalho procurou analisar a dinâmica dos gastos com investimentos públicos dos 

governos federal e distrital, em um período de 16 anos, compreendo 1995 a 2010, e seus 

impactos na criação de empregos no Distrito Federal. 

 O período escolhido deveu-se a características bem específicas de cada governo.  

 Nos primeiros oito anos, o governo do Presidente FHC buscou incessantemente a 

estabilização de economia.  

 Nos oito anos seguintes, o governo do presidente Lula necessitou, além de manter a 

estabilidade da economia, lutar contra uma crise internacional que poderia levar o país a uma 

situação de recessão econômica, e desemprego. 

 Como foi visto, em ambos os casos a obtenção da estabilização econômica teve uma 

forte participação do Estado.  

 Para, tanto, os governos supracitados recorreram à elevação da carga tributária, que, 

segundo Moreira e Albuquerque, saiu de 31,9% para 35,9% do PIB no período.  

 Por outro lado, ainda segundo os autores apesar do esforço fiscal o resultado primário 

foi reduzido de 3,27% do PIB, em 2003 para 3,11% em 2011 e está previsto para permanecer 

nesse patamar, atualmente. 

 Ressalte-se que a redução do índice do superávit primário mostra a evolução dos 

gastos do governo, acima do aumento da arrecadação. 

 Moreira e Albuquerque evidenciam isso quando concluem que houve aumento das 

despesas primárias mais do que as receitas primárias. 

 Buscou-se utilizar além de referencial bibliográfico de autores que estudaram os gastos 

públicos e suas conseqüentes implicações no crescimento econômico, instrumental 

quantitativo para subsidiar o estudo. 

 Os resultados mostraram uma tendência única para os diversos setores da economia 

estudada.  
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 Observou-se uma relação direta e com correlação muito forte entre os investimentos 

públicos e suas implicações na criação de emprego em todas as atividades econômicas que 

são pagas pelo grupo de despesas de investimentos, segundo a classificação dada pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.   

 Cumpre reafirmar que correlação alta não significa, necessariamente, uma relação de 

causa e efeito, como já destacado nas páginas 64 e 65 desta dissertação. 

 Com relação aos dados inerentes à administração pública, englobando a esfera federal 

e a esfera distrital, apesar das despesas com investimentos não serem utilizadas para a 

remuneração dos servidores públicos, houve a constatação de uma correlação forte. 

 Outro fator relevante destacado no trabalho é a dependência do DF em relação ao 

Governo Federal.  

 Grande parte das despesas do DF é realizada pela União, apesar do DF ter a 

competência tributária dos estados e dos municípios, ou seja, tanto arrecada tributos estaduais 

quanto tributos municipais.  

 Desta forma, para o DF, ficou demonstrado que a correlação entre investimentos 

públicos e nível de empregos é forte. Outrossim, seria interessante a realização de estudos 

envolvendo os demais entes da Federação para evidenciar se semelhantes conclusões também 

se confirmam.   

 Por outro lado, quando se tratou de dualismo econômico envolvendo o DF e a região 

de seu entorno, evidenciou-se a relação de dependência entre elas. Questões sociais são 

supridas pelo DF para boa parte da população daquela região, estrategicamente localizada. 

Dentre elas destacam-se a educação, saúde e trabalho. 

  Por fim, propõe-se, em trabalhos futuros, uma investigação em outros entes da 

Federação, inclusive no estado de Goiás, com a finalidade de subsidiar políticas públicas 

voltadas para os estados e para os municípios, especialmente para a região do Entorno. 

 Um outro foco que pode ser evidenciado para trabalhos futuros em relação à região do 

entorno seria a investigação se há existência de uma situação de dualismo econômico entre a 

região e o próprio DF.    
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 - Construção Civil 
 
RESUMO DOS RESULTADOS     

Estatística de regressão     
R múltiplo 0,91631403     
R-Quadrado 0,83963141     
R-quadrado 
ajustado 0,82817651     
Erro padrão 2021272,68     
Observações 16     

      

  gl SQ MQ F 
F de 

significação 
Regressão 1 2,99466E+14 2,99466E+14 73,29889082 6,16399E-07 
Resíduo 14 5,71976E+13 4,08554E+12   
Total 15 3,56663E+14       

      
  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P  

Interseção -8482439,61 1877976,79 -4,516796832 0,000483407  
Variável X 1 422,407472 49,33815333 8,56147714 6,16399E-07  

      

  
95% 

inferiores 
95% 

superiores Inferior 95,0% 
Superior 
95,0%  

Interseção -12510299,2 -4454579,994 -12510299,23 -4454579,994  
Variável X 1 316,587657 528,2272863 316,5876574 528,2272863  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

 

90 

Apêndice 2 - 
Comércio 
RESUMO DOS RESULTADOS     

Estatística de regressão     
R múltiplo 0,91800188     
R-Quadrado 0,84272745     
R-quadrado 
ajustado 0,83149369     
Erro padrão 2001666,49     
Observações 16     

      

  gl SQ MQ F 
F de 

significação 
Regressão 1 3,0057E+14 3,0057E+14 75,01743949 5,36922E-07 
Resíduo 14 5,60934E+13 4,00667E+12   
Total 15 3,56663E+14       

      
  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P  

Interseção -5827004,39 1563533,324 -3,726818164 0,002254424  
Variável X 1 126,585753 14,61516459 8,661260848 5,36922E-07  

      

  
95% 

inferiores 
95% 

superiores Inferior 95,0% 
Superior 
95,0%  

Interseção -9180449,85 -2473558,933 -9180449,851 -2473558,933  
Variável X 1 95,2393424 157,9321633 95,23934237 157,9321633  
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Apêndice 3 - 
Serviços 
      
RESUMO DOS RESULTADOS     

Estatística de regressão     
R múltiplo 0,89100916     
R-Quadrado 0,79389733     
R-quadrado 
ajustado 0,77917571     
Erro padrão 2291432,46     
Observações 16     
      

  gl SQ MQ F 
F de 

significação 
Regressão 1 2,83154E+14 2,83154E+14 53,92730986 3,65609E-06 
Resíduo 14 7,35093E+13 5,25066E+12   
Total 15 3,56663E+14       
      

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P  
Interseção -13143447,6 2802580,548 -4,689766237 0,00034786  
Variável X 1 69,4479181 9,457031883 7,343521625 3,65609E-06  
      

  
95% 

inferiores 95% superiores Inferior 95,0% 
Superior 
95,0%  

Interseção -19154385,1 -7132510,177 -19154385,08 -7132510,177  
Variável X 1 49,1646021 89,73123423 49,16460205 89,73123423  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 

 

92 

 
 
Apêndice 4 - Administração 
Pública 
      
RESUMO DOS RESULTADOS     

Estatística de regressão     
R múltiplo 0,7855519     
R-Quadrado 0,61709178     
R-quadrado 
ajustado 0,5897412     
Erro padrão 3123292,04     
Observações 16     
      

  gl SQ MQ F 
F de 

significação 
Regressão 1 2,20094E+14 2,20094E+14 22,56228673 0,000310464 
Resíduo 14 1,36569E+14 9,75495E+12   
Total 15 3,56663E+14       
      

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P  
Interseção -33160622,5 8491480,367 -3,905163885 0,001585559  
Variável X 1 75,034477 15,79680666 4,74997755 0,000310464  
      

  
95% 

inferiores 95% superiores Inferior 95,0% 
Superior 
95,0%  

Interseção -51373036,5 -14948208,41 -51373036,51 -14948208,41  
Variável X 1 41,1536964 108,9152577 41,15369638 108,9152577  
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Apêndice 
5 - Outros 
      
RESUMO DOS RESULTADOS     

Estatística de regressão     
R múltiplo 0,95567847     
R-Quadrado 0,91332134     
R-quadrado 
ajustado 0,90713     
Erro padrão 1486008,7     
Observações 16     
      

  gl SQ MQ F 
F de 

significação 
Regressão 1 3,25748E+14 3,25748E+14 147,5161054 8,01046E-09 
Resíduo 14 3,09151E+13 2,20822E+12   
Total 15 3,56663E+14       
      

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P  
Interseção -14704830,3 1825484,871 -8,055301087 1,26381E-06  
Variável X 1 595,747569 49,05040077 12,14562083 8,01046E-09  
      

  
95% 

inferiores 95% superiores Inferior 95,0% 
Superior 
95,0%  

Interseção -18620105,9 -10789554,61 -18620105,91 -10789554,61  
Variável X 1 490,544923 700,9502161 490,5449229 700,9502161  
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Apêndice 6 - Atividades 
Econômicas 
      
RESUMO DOS RESULTADOS     

Estatística de regressão     
R múltiplo 0,9053675     
R-Quadrado 0,81969031     
R-quadrado 
ajustado 0,80681105     
Erro padrão 2143259,64     
Observações 16     
      

  gl SQ MQ F 
F de 

significação 
Regressão 1 2,92354E+14 2,92354E+14 63,64419052 1,4146E-06 
Resíduo 14 6,43099E+13 4,59356E+12   
Total 15 3,56663E+14       
      

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P  
Interseção -20467118,2 3484768,546 -5,873307788 4,05139E-05  
Variável X 1 27,4752047 3,443987389 7,977730913 1,4146E-06  
      

  
95% 

inferiores 95% superiores Inferior 95,0% 
Superior 
95,0%  

Interseção -27941203,4 -12993033,05 -27941203,43 -12993033,05  

Variável X 1 20,0885864 34,86182296 20,08858635 34,86182296 
 
  

 


