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RESUMO 

 

A crise financeira internacional teve como resultado um quadro recessivo que 

induziu a implementação de um conjunto de programas de estímulo orçamental em 

muitas economias e que conduziram a um aumento significativo das dívidas 

soberanas provocando o aumento do seu risco e, consequentemente, o preço da 

dívida por via de um aumento das taxas de juro. Perante este novo contexto, a 

consolidação orçamental urge, tendo esta como precedente o equilíbrio orçamental. A 

concretização dos objectivos de equilíbrio das contas públicas pode efectuar-se por via 

de uma redução do valor da despesa pública, por via do aumento da receita pública ou 

por um movimento simultâneo quer da despesa quer da receita. A pressão para o 

equilíbrio orçamental conduz à necessidade estudar a relação entre a receita e a 

despesa pública.  

É neste contexto que o presente trabalho surge com o objectivo de aprofundar 

o estudo desta relação, nomeadamente, no que concerne à visibilidade da receita 

fiscal, bem como compreender de que forma a eficiência na gestão da despesa 

pública produz impacto na dimensão da despesa pública, na visibilidade da receita 

pública e no nível de fiscalidade verificado. 

 De acordo com os resultados obtidos, para os países que compõem a amostra 

deste estudo, pode concluir-se que a eficiência não evidencia qualquer relação quer 

ao nível do comportamento da despesa pública quer ao nível do comportamento da 

receita pública. Os resultados evidenciam, apenas, que existe uma relação entre o 

nível de despesa pública e a receita fiscal.    

 

Palavras-chave: despesa pública, eficiência, receita fiscal, visibilidade da receita 

fiscal. 
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ABSTRACT 

 

The global financial crisis resulted in a recession that prompted the 

implementation of a set of fiscal stimulus programs in many economies and led to a 

significant increase in sovereign debt, increased risk and, consequently, the price of 

debt via an increase in interest rates. Given this new context, fiscal consolidation is 

urgent and has to be preceded by a balanced budget. The achievement of balance of 

public accounts may be obtained by a reduction in the value of public spending, by 

increasing government revenue or by a simultaneous movement of either expenditure 

or revenue. The pressure for budget balance leads to the need to study the relationship 

between public revenue and public spending.  

It is in this context that the present work arises in order to further study this 

relationship, in particular as far as the visibility of fiscal revenue is concerned, as well 

as to understand how the efficient management of public expenditure has an impact on 

the size of public spending, the visibility of fiscal revenue and the level of taxation.  

 According to the results obtained, considering the countries that compose the 

sample, it can be concluded that the efficiency does not show any relationship to either 

the behavior of public spending level or the behavior of government revenue level. The 

results only show that there is a relationship between the level of public spending and 

tax revenue. 

 

Keywords: public spending, efficiency, fiscal revenue, fiscal revenue visibility 

 

  



v 
 

Índice 

I. Introdução ................................................................................................... 9 

1.1. Tema de Investigação ............................................................................. 9 

1.2. Objectivo Global e Questões de Investigação ........................................ 11 

1.3. Desenho da Investigação ...................................................................... 12 

1.4. Delimitação da Investigação .................................................................. 13 

1.5. Pressupostos do Investigação ............................................................... 13 

1.6. Limitações da Investigação .................................................................... 13 

1.7. Estrutura da Tese .................................................................................. 14 

II. Revisão da Literatura ............................................................................. 15 

2.1. Considerações sobre a Despesa Pública .............................................. 15 

2.1.1. Administração e Gestão Pública e Despesa Pública .......................... 15 

2.1.2. Despesa Pública ................................................................................ 22 

2.1.3. A Formação de Políticas Públicas ...................................................... 30 

2.1.3.1. A Despesa Pública e a Burocracia .................................................. 30 

2.1.3.2. A Despesa Pública e os Grupos de Interesse ................................. 38 

2.1.3.3. A Despesa Pública e os Ciclos Político-Eleitorais ........................... 45 

2.1.4. Processo de Escolha de Serviços Públicos ........................................ 48 

2.1.5. Dimensão do Estado e sua Eficiência ................................................ 50 

2.1.5.1. A  Eficiência .................................................................................... 51 

2.1.5.2. Eficiência, Eficácia e Effectiveness ................................................. 53 

2.1.5.3. Eficiência e Equidade ..................................................................... 55 

2.1.5.4. Eficiência e Value-for-the-money .................................................... 56 

2.1.6. Estudos Empíricos ............................................................................. 58 

2.2. Visibilidade da Receita Fiscal ................................................................ 66 

2.2.1. Caracterização da Visibilidade da Receita Fiscal ............................... 66 

2.2.2. Indicadores da Visibilidade da Receita Fiscal ..................................... 73 

2.2.2.1. Complexidade do Sistema Fiscal .................................................... 81 

2.2.2.2. Visibilidade dos Impostos ............................................................... 84 



vi 
 

2.2.2.3. Elasticidade dos Impostos .............................................................. 87 

2.2.2.4. Nível de Visibilidade da Receita Fiscal ........................................... 90 

III. Hipóteses de Investigação ..................................................................... 94 

3.1. O Problema de Investigação .................................................................. 94 

3.2. Formulação de Hipóteses ...................................................................... 99 

IV. Metodologia ......................................................................................... 103 

4.1. Métodos e Técnicas a Adoptar ............................................................ 103 

4.2. Universo, Amostra e Recolha de Dados .............................................. 104 

4.3. Modelação de Dados ........................................................................... 106 

4.3.1. Eficiência da Despesa Pública ......................................................... 107 

4.3.2. Nível de Despesa Pública ................................................................ 115 

4.3.3. Nível de Fiscalidade ......................................................................... 117 

4.3.4. Índice de Visibilidade da Receita Fiscal ........................................... 119 

V. Análise de Resultados ......................................................................... 124 

5.1. Análise Descritiva ................................................................................ 124 

5.1.1. Eficiência do Sector Público ............................................................. 124 

5.1.2. Nível de Despesa Pública ................................................................ 140 

5.1.3. Nível de Fiscalidade ......................................................................... 143 

5.1.4. Índice de Visibilidade da Receita Fiscal ........................................... 146 

5.2. Análise das correlações entre as variáveis .......................................... 152 

5.3. Análise das Hipóteses ......................................................................... 154 

VI. Discussão de Resultados, Contribuições e Limitações ........................ 156 

6.1. Discussão dos Resultados ................................................................... 156 

6.2. Limitações da Investigação .................................................................. 160 

6.3. Sugestão para Linhas de Investigação Futuras ................................... 161 

Referências Bibliográficas ............................................................................. 162 

Apêndices ..................................................................................................... 182 

Anexos .......................................................................................................... 185 

 



vii 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

Ilustração 1 - Custos Sociais do “Rent-Seeking” ......................................................... 42 

Ilustração 2 - Processo de Escolha dos Serviços Públicos ......................................... 49 

Ilustração 3 - O modelo de Input-Output ..................................................................... 54 

Ilustração 4 - Trade-off Equidade-Eficiência ............................................................... 55 

Ilustração 5 - Value-for-money .................................................................................... 57 

Ilustração 6 - Modelo Conceptual Proposto ................................................................ 98 

Ilustração 7 - Estrutura do Índice Composto de Desempenho do Sector Público ...... 108 

Ilustração 8 - Subindicadores e Índice de Desempenho do Sector Público ............... 129 

Ilustração 9  - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro do Índice de Desempenho 

do Sector Público por Fase de Desenvolvimento ............................................... 130 

Ilustração 10 - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro do Índice de Desempenho 

do Sector Público por Localização Geográfica ................................................... 131 

Ilustração 11 - Resultados DEA corrigidos pelas variáveis exógenas ....................... 136 

Ilustração 12 – Comparação dos resultados da Eficiência ........................................ 138 

Ilustração 13 - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro para a Eficiência estimada 

por fase de Desenvolvimento ............................................................................. 139 

Ilustração 14 - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro para a Eficiência estimada 

por fase de Localização Geográfica ................................................................... 140 

Ilustração 15 - Distribuição da Despesa Pública ....................................................... 141 

Ilustração 16 - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro para o Nível de Despesa 

Pública por fase de Desenvolvimento ................................................................. 142 

Ilustração 17 - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro para o Nível de Despesa 

Pública por Localização Geográfica ................................................................... 143 

Ilustração 18 - Distribuição do Nível de Fiscalidade .................................................. 144 

Ilustração 19 - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro para o Nível de Fiscalidade 

por Fase de Desenvolvimento ............................................................................ 145 

Ilustração 20 - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro para o Nível de Fiscalidade 

por Localização Geográfica ................................................................................ 146 

file:///C:/Users/teresa/Desktop/TESE%20-%20CORRECT.docx%23_Toc424045565
file:///C:/Users/teresa/Desktop/TESE%20-%20CORRECT.docx%23_Toc424045566
file:///C:/Users/teresa/Desktop/TESE%20-%20CORRECT.docx%23_Toc424045567
file:///C:/Users/teresa/Desktop/TESE%20-%20CORRECT.docx%23_Toc424045568
file:///C:/Users/teresa/Desktop/TESE%20-%20CORRECT.docx%23_Toc424045569
file:///C:/Users/teresa/Desktop/TESE%20-%20CORRECT.docx%23_Toc424045570
file:///C:/Users/teresa/Desktop/TESE%20-%20CORRECT.docx%23_Toc424045571


viii 
 

Ilustração 21 – Ajustamento da Rede ....................................................................... 148 

Ilustração 22 - Índice de Visibilidade da Receita Fiscal estimado ............................. 150 

Ilustração 23 - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro para o Índice de 

Visibilidade da Receita Fiscal por Fase de Desenvolvimento ............................. 151 

Ilustração 24 - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro para o Índice de 

Visibilidade da Receita Fiscal por Localização Geográfica ................................. 152 

Ilustração 25 - Diagramas de Dispersão ................................................................... 153 

 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Componentes Doutrinais New Public Management .................................. 21 

Quadro 2 - Variáveis Testadas ................................................................................... 40 

Quadro 3 -Variáveis Testadas por Benson e Engen (1988) ........................................ 40 

Quadro 4 - Autores, instrumentos, variáveis e resultados sobre a eficiência ............... 62 

Quadro 5 - Índice de Visibilidade Fiscal ...................................................................... 93 

Quadro 6 - Hipóteses Colocadas .............................................................................. 102 

Quadro 7 - Composição da Amostra ......................................................................... 105 

Quadro 8 - Construção dos Indicadores.................................................................... 122 

Quadro 9 - Subindicadores e Índice de Desempenho do Sector Público .................. 126 

Quadro 10 - Resultados DEA: variáveis endógenas ................................................. 132 

Quadro 11 - Resultados do Modelo Inicial - Tobit Regression ................................... 134 

Quadro 12 - Resultados do Modelo Final - Tobit Regression .................................... 134 

Quadro 13 - Matriz de Correlações ........................................................................... 154 

Quadro 14 - Resultados das Hipóteses do Modelo ................................................... 155 



9 
 

I. Introdução 

1.1. Tema de Investigação 

A crise financeira internacional teve como resultado um quadro recessivo que induziu 

a implementação de um conjunto de programas de estímulo orçamental em muitas 

economias. Estes conduziram a um aumento significativo das dívidas soberanas em países 

como os Estados Unidos, o Japão e nalguns países da zona euro. A evolução crescente da 

dívida pública é responsável pelo aumento do seu risco. Com o crescimento da aversão ao 

risco e a inerente instabilidade financeira internacional assistiu-se a uma reavaliação do 

risco das dívidas soberanas, que se repercutiu no preço da dívida por via de um aumento 

das taxas de juro. Perante este novo contexto, a OCDE considera que a consolidação 

orçamental urge. O conceito de consolidação orçamental reporta-se ao resultado das 

medidas de política financeira aplicadas com vista à redução do défice e da dívida pública.  

A concretização da consolidação orçamental tem como precedente o equilíbrio 

orçamental. Aliás, nos últimos anos tem-se constatado a rejeição da criação de mais dívida 

pública. Nesse sentido, têm sido estudadas possibilidades diversas para proceder ao 

ajustamento orçamental, bem como os impactos que tais políticas têm na actividade 

económica. A sustentabilidade da dívida soberana após a crise, a avaliação dos benefícios 

de longo prazo da consolidação orçamental e a criação de condições para um processo de 

consolidação bem-sucedido tornaram-se temas centrais da literatura económica recente 

(Rother et al, 2010 e Barrios et al., 2010). 

A concretização dos objectivos de equilíbrio das contas públicas pode efectuar-se 

por via de uma redução do valor da despesa pública, por via do aumento da receita pública 

ou por um movimento simultâneo quer da despesa quer da receita. 

A receita pública é, genericamente, obtida por via do sistema fiscal, ou seja, através 

do pagamento de impostos pelos cidadãos. Assim, um aumento da receita passará, quase 

inevitavelmente, por um aumento de impostos que, em tempos de crescimento económico 

reduzido, ou mesmo negativo, significa aumento da carga fiscal. Na perspectiva do 

contribuinte, medidas que viabilizam um aumento da carga fiscal têm como efeito uma perda 

de rendimento disponível e, consequentemente, uma perda de capacidade de compra. 
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Nesse sentido, os contribuintes serão avessos a medidas que impliquem aumento da carga 

fiscal. Porém, do ponto de vista do Estado, esta é a via que produz efeitos imediatos e de 

mais fácil concretização. Um dos entraves à adopção deste tipo de medidas é a reacção 

negativa do contribuinte perante cenários ou concretização de políticas assentes em 

aumentos do nível de fiscalidade. Tendo a noção dos efeitos que este tipo de medidas 

produzem nos contribuintes que são, simultaneamente, eleitores, os governos tenderão a 

implementar medidas que permitam aumentar a carga fiscal sem que os contribuintes se 

apercebam de tal facto. Esta situação designa-se anestesia/ilusão fiscal e tem por objectivo 

reduzir a visibilidade da receita pública, a fim de poder manter níveis de receita elevados 

que permitam cobrir despesas igualmente elevados e, ao mesmo tempo, garantir a 

preferência dos eleitores pelos programas que apresentam, ou seja, garantir a sua 

reeleição. 

Para além da resistência do contribuinte, os aumentos de impostos, isto é, as 

medidas de consolidação orçamental assentes no lado da receita, produzem efeitos 

indesejáveis do ponto de vista macroeconómico. O aumento da carga fiscal poderá não ser 

consentâneo com os objectivos que se propõe atingir, nomeadamente, o aumento de 

receitas públicas. Um aumento da carga fiscal excessivo, para além de potenciar um 

incremento da evasão fiscal, tem um impacto negativo no crescimento económico. Ao 

reduzir o rendimento disponível das famílias verificar-se-á uma retracção do consumo e 

consequentemente uma redução da procura interna. Neste cenário, o crescimento 

económico assentará apenas no crescimento da procura externa. Assim, o sector 

exportador deverá ser o sustentáculo do crescimento em economias onde vigorem níveis de 

fiscalidade elevados.  

Dado o impacto negativo no crescimento económico de medidas do lado da receita, 

torna-se imperioso proceder à consolidação orçamental por via de uma redução da despesa 

pública. No entanto, no contexto actual, que se pauta por uma restrição de recursos 

disponíveis que contrasta com uma crescente procura social, impõe uma melhoria na gestão 

dos recursos públicos que possibilite ganhos de eficiência na utilização da despesa. Nos 

últimos anos, a preocupação com o controlo das despesas públicas tem-se acentuado, pelo 

que se tem verificado uma propensão para acentuar da importância da gestão no sector 

público.  

O tema da utilização eficiente dos recursos públicos tornou-se, pois, numa questão 

central na discussão sobre as boas práticas de gestão fiscal. O aumento da relevância, quer 

em termos quantitativos, quer qualitativos do sector público na economia, o papel da 
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disciplina orçamental na estabilidade macroeconómica e a dificuldade de aumentar as 

receitas públicas resultaram numa especial atenção dada à despesa pública. 

Em 2010, num relatório publicado pela OCDE é reiterada a necessidade urgente de 

se verificar uma consolidação fiscal concretizada através de reformas estruturais que 

promovam o aumento da produtividade do sector público e que permitam melhorar a 

execução orçamental. 

No entanto, a procura de boas práticas de gestão não decorre apenas de restrições 

orçamentais. O crescente envolvimento da sociedade civil na vida política levou a um 

aumento do interesse e compreensão da actividade política, bem como, a uma crescente 

procura de boa governança (Boix e Posner, 1998).  

A pressão para o equilíbrio orçamental conduz à necessidade estudar a relação entre 

a receita e a despesa pública. 

É neste contexto que o presente trabalho surge com o objectivo de aprofundar o 

estudo desta relação, nomeadamente, no que concerne à visibilidade da receita pública, 

bem como compreender de que forma a eficiência na gestão da despesa pública produz 

impacto na dimensão da despesa pública, na visibilidade da receita pública e no nível de 

fiscalidade verificado.  

 

1.2. Objectivo Global e Questões de Investigação 

É opinião generalizada que a eficiência da despesa pública tem um papel 

fundamental na prossecução de objectivos de consolidação orçamental. Essa importância 

resulta da premissa que uma maior eficiência da despesa pública conduz a menores níveis 

de despesa pública e, concomitantemente, à necessidade de menores níveis de fiscalidade 

e, consequentemente, menores nível de ilusão fiscal do lado da receita. Surge, desta forma 

a necessidade de investigação empírica que ajude a clarificar tais pressupostos.  

Pelo atrás exposto, este projecto de investigação tem como principal objectivo 

compreender o impacte, em termos de eficiência da despesa pública, no nível de despesa 

pública bem como no nível de fiscalidade e na visibilidade da receita fiscal. 
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Mais concretamente, as questões de investigação a estudar são:  

 A eficiência da despesa pública está relacionada com o nível de despesa 

pública de um país? 

 O nível de despesa pública está relacionado com o nível de fiscalidade de um 

país? 

 O nível de despesa pública está relacionado com o nível de visibilidade da 

receita fiscal de um país? 

 A eficiência da despesa pública está relacionada com o nível de fiscalidade 

de um país? 

 A eficiência da despesa pública está relacionada com o nível de visibilidade 

da receita fiscal de um país? 

 

1.3. Desenho da Investigação 

O presente trabalho de investigação consiste numa revisão da literatura e num 

estudo empírico.  

A revisão da literatura tem como objectivo descrever o estado da arte e fundamenta-

se, para tal, em dados de fontes secundárias: livros e artigos científicos. Para além disso, 

permite fornecer o suporte teórico ao estudo empírico que lhe sucede.  

De seguida, procede-se à recolha de dados, definição da amostra e construção das 

variáveis que integram o modelo. A construção de variáveis implica a utilização de diversas 

técnicas que mais tarde se descrevem.  

Numa fase posterior, desenvolve-se a análise de resultados com o objectivo de testar 

a relação entre as vaiáveis que compõem o modelo proposto.  
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1.4. Delimitação da Investigação 

A construção das variáveis que integram o modelo foi desenvolvida a partir de 

estudos empíricos que podem ser encontrados na revisão de literatura e que incluem artigos 

científicos publicados em jornais e conferências, livros e relatórios. 

No caso de uma das variáveis não foi usada a construção conforme proposta pelo 

autor dada a impossibilidade de obtenção de informação.  

Relativamente a outra, optou-se por uma forma de mensuração que se pode 

encontrar proposta na revisão de literatura. No entanto, artigos mais recentes propõem 

novas formas de medição que não foram usadas dado que a sua complexidade as torna 

impraticáveis. 

 

1.5. Pressupostos do Investigação 

Este estudo foi realizado com base nos seguintes pressupostos: 

 Os dados recolhidos e que permitem construir as variáveis incluídas no 

presente estudo são verdadeiras,  

 As variáveis são quantificáveis e mensuráveis. 

 

1.6. Limitações da Investigação 

As delimitações e as pressuposições acima descritas conduzem a algumas 

limitações do estudo. 

Uma das limitações está relacionada com a composição da amostra. Dada a 

necessidade de recolha de dados para um vasto conjunto de países e com várias fontes de 

dados foi necessário articulá-las no sentido de obter uma amostra com o maior número de 

países possível. Para além disso, e dada a indisponibilidade de dados recentes para muitos 

países foi necessário definir um ano para o estudo. 
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A tese é limitada pelos recursos, bem como, pelo tempo que envolve a sua 

finalização. 

Os resultados decorrentes do estudo empírico encontram-se limitados à veracidade 

dos dados recolhidos. 

1.7. Estrutura da Tese 

A primeira etapa de um trabalho de investigação consiste na escolha do tema a 

estudar. Após a realização de algumas leituras prévias e dado que o tema se encontra na 

agenda de organizações como a Organização para o Desenvolvimento e Cooperação 

Económica ou o Fundo Monetário Internacional surgiu a vontade de aprofundar a relação 

entre a despesa pública e a receita pública. Nesse sentido, procedeu-se a uma revisão da 

literatura sobre o estado da arte. O Capítulo II dedica-se a questões de conceptualização 

relativas ao tema em estudo. Assim, o capítulo encontra-se subdividido em duas áreas, a 

primeira diz respeito a questões ligadas à despesa pública, na qual se destaca a eficiência, 

e a segunda versa matérias sobre a visibilidade da receita fiscal e a sua relação com o nível 

de fiscalidade. No Capítulo III abordam-se o problema de investigação, os objectivos e as 

hipóteses de investigação, sendo proposto um modelo teórico de investigação que servirá 

de suporte à investigação empírica. No Capítulo IV é feita alusão aos métodos e técnicas de 

investigação, à amostra, aos dados e suas fontes e à construção das variáveis que fazem 

parte integrante do modelo teórico de investigação. Neste capítulo realiza-se, também, uma 

breve descrição dos métodos estatísticos e econométricos utilizados na investigação, de 

forma a poder responder a algumas questões levantadas. O Capítulo V dedica-se à análise 

dos resultados da análise descritiva bem como aos resultados que se destinam a testar as 

hipóteses suscitadas. O capítulo VI constitui a última fase desta investigação e dedica-se à 

discussão de resultados destacando as principais conclusões obtidas. Para além disso, são 

elencadas limitações da investigação realizada e são sugeridas linhas de investigação 

futuras. 
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II. Revisão da Literatura 

2.1. Considerações sobre a Despesa Pública 

2.1.1. Administração e Gestão Pública e Despesa Pública 

Durante o século XX, assistiu-se a um processo de alteração nas Administrações 

Públicas da maioria dos países desenvolvidos. Este processo consistiu na modernização e 

na reforma administrativa. O processo em curso visa aperfeiçoar a máquina administrativa e 

o serviço público em todos os seus domínios, a saber, a qualidade, custos, eficiência, 

eficácia e adequação às necessidades de mercado. Dada a sua relevância, continua a 

constar na agenda política da maioria dos países da OCDE.  

 De acordo com Rocha (2001), cada modelo de Estado acomoda um modelo de 

Administração Pública que procura espelhar as preferências e os valores que este pretende 

promover. Nesse sentido, é possível reconhecer três grandes modelos de Estado que se 

encontram interligados a modelos de Administração distintos. 

As modificações ocorridas no fim do século XIX, que permitiram transformar os 

funcionários do Estado em funcionários públicos, introduziram uma nova forma de estudo e 

de análise das organizações públicas, conferindo-lhe diversas vertentes de análise, 

políticas, de gestão e de legalidade. Na vertente da gestão assume-se que uma 

organização, independentemente da sua natureza pública ou privada, deve ser estruturada 

e administrada tendo em vista a eficiência, o que conduziu ao longo do tempo, a uma 

evolução na forma de estruturar e organizar as organizações públicas.  

No início do século XX surgiu o primeiro modelo correspondente ao desenvolvimento 

do Estado Liberal, que reduziu ao mínimo a sua intervenção na vida económica e social. A 

este modelo de Estado está associado um modelo de Administração Pública neutra que se 

confinou a concretizar as decisões do Governo de acordo com as regras da gestão.  

O segundo modelo, o Estado de Welfare, desponta como forma de dissipar 

problemas de índole social que decorreram da grave crise económica que ocorreu depois da 

Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, preconizava-se uma intervenção crescente do 

Estado quer na economia, quer ao nível social. Este modelo encontra-se ligado à 



16 
 

Administração Profissional que se caracteriza pelo aumento da Administração Pública e pela 

profissionalização e poder dos funcionários, como consequência do aumento das suas 

funções, o que resultou num aumento da despesa pública e do número de funcionários 

públicos (Rocha, 2001).  

 No seu período de vigência em Portugal, assistiu-se a um aumento das despesas 

com a saúde, a educação e a segurança social que permitiram concretizar as políticas de 

cariz social que surgiram desta nova concepção do Estado de Bem-Estar Social. A 

necessidade de responder aos problemas impostos pela natureza da sociedade suscitou 

problemas ao nível da coordenação, o que conduziu à implementação do modelo de 

organização weberiano, que se caracteriza pela divisão vertical do trabalho, pela partilha da 

autoridade, centralizando no topo da hierarquia a responsabilidade por todas as acções. No 

entender de Horn (1995), pela regularidade que apresenta, este modelo é aquele que 

melhor responde aos problemas com que os governos se deparavam. A vantagem deste 

modelo residia na diminuição dos constrangimentos resultantes de problemas de 

transacção, bem como na diminuição dos custos de incerteza. O modelo preconiza que a 

coordenação da actividade se realize através de ordem administrativa e de acordo com um 

conjunto de regras que permitam ao governo controlar a estrutura. Desta forma, a 

centralização dos departamentos ministeriais, bem como a estrutura hierárquica imposta, 

conferem capacidade de controlo dos recursos e objectivos e o modo como estes devem ser 

geridos. Neste contexto, a hierarquia possibilita abordar diversas questões associadas à 

produção e fornecimento de bens e serviços. Destaca-se como vantagem a possibilidade de 

gerir fluxos de informação num sistema centralizado de comunicação. Contudo, há autores 

que apontam alguns problemas ao modelo hierárquico, nomeadamente, o facto de a gestão 

ser, acentuadamente, restringida em organizações hierárquicas e baseadas em regras. 

Peters (1996) refere que a adopção do modelo hierárquico implica uma luta 

constante por maior poder e autoridade, resulta numa reduzida flexibilidade no processo de 

decisão e numa relação permanente com os superiores hierárquicos com vista à realização 

de muitas acções ou tomadas de decisão. Tais dificuldades redundam na diminuição da 

capacidade de resposta e no surgimento de custos de funcionamento mais elevados. Para 

além destas dificuldades, Walsh (1995) aponta a ausência de preços e de mecanismos de 

mercado como factores que condicionam os decisores, dado que os privam de informação 

vital que suporte a tomada de decisão.  

No mesmo sentido, Araújo (2000) considera que a ausência de informação clara 

sobre o funcionamento dos serviços, bem como a inexistência de incentivos para controlar 
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os custos são duas questões críticas que resultam da aplicação deste modelo e que têm 

como consequência o aumento da despesa pública. Segundo o autor, o formalismo 

exagerado, os elevados custos de funcionamento, a desresponsabilização e a ineficiência 

são, ainda, outras críticas feitas a este modelo. 

A década de 70 fica marcada pela crise económica, que criou grandes problemas 

aos governos ocidentais. Verificou-se que o Estado de Welfare não conseguiu cumprir os 

objectivos que lhe estavam subjacentes, tendo surgido na opinião pública uma corrente 

favorável à sua alteração que se traduziria em cortes acentuados na despesa pública afecta 

às políticas sociais. Assim, as últimas décadas caracterizam-se por um ataque ao modelo de 

administração profissional que está, intimamente, ligado ao estado de bem-estar.  

O desmantelamento do Estado de Welfare foi desencadeado pelos partidos de 

centro-direita que recuperaram o pensamento económico liberal, defendendo que o modelo 

Keynesiano era ineficiente, persistindo na desregulação e na intervenção do Estado na 

actividade económica de uma forma mais reduzida. No domínio das actividades não 

privatizáveis, sugeriam um modelo de gestão empresarial, isto é, a transposição de 

processos e métodos de gestão empresarial para as organizações públicas.  

O ideário neo-liberal, associado a um contexto económico difícil, esteve na base do 

aparecimento de um novo modelo de Estado que se encontra interligado a uma 

Administração Pública orientada para a racionalidade e pautada pelos valores da eficiência, 

da economia e da eficácia. A censura à dimensão e despesa do Estado provenientes quer 

de sectores ideologicamente reconhecidos como de centro-direita, quer dos economistas da 

escola de Chicago induziram os governos dos países ocidentais a encontrarem novas 

soluções que permitissem remodelar o sector público.  

A este propósito, Buchanan (1977) julga imperioso controlar o aumento da despesa 

pública e incrementar o grau de eficiência do sistema administrativo que era apontado como 

sendo ineficiente e burocrático. Este Estado deveria dar lugar a outro mais reduzido e com 

um papel residual na actividade económica e social, marcando-se, assim, o ressurgimento 

da apologia do Estado Liberal. Entre os factores que conduziram à reforma estão a taxa de 

crescimento da despesa pública, a qualidade dos serviços públicos e a ineficiência da 

administração (Pollitt e Bouckaert, 2000). De facto, o Estado de Welfare provocou três 

problemas: 
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 Nível elevado de despesa pública, que teve como consequência elevadas taxas de 

inflação com repercussões na economia. Tais despesas, nalguns casos, revelaram-

se inapropriadas. 

 Despesa pública excessiva e insustentável, o que conduziu a um rápido 

esgotamento do modelo. Foi alegado que parte da despesa pública serviu para 

saciar uma elite burocrata ineficiente e que esta podia ser substituída pelo mercado. 

 Permissividade do sistema, que não continha uma política de incentivos com vista à 

utilização eficiente dos recursos (Bevier e O’Brien, 2001). 

 

 

Assim, emerge a reforma da Administração Pública que tem como desígnios a 

redução da despesa pública, a melhoria da qualidade dos serviços públicos e o aumento da 

eficiência das políticas públicas (Pollitt e Bouckaert, 2000).  

Tais desígnios fazem despontar o modelo gestionário, também designado por Nova 

Gestão Pública. Este modelo apresenta uma base ecléctica, dado que assenta em várias 

teorias (Araújo, 2004). Emergem dois novos paradigmas que contribuíram para este modelo: 

a Public Choice e o Management. Segundo Muller (1993) : 

“Public choice can be defined as the economic study of non-

market decision-making, or simply the application of economics to 

political science. The subject matter of public choice is the same as that 

of political science: the theory of the state, voting rules, voting behaviour, 

party politics, the bureaucracy and so on. The methodology of public 

choice is that of economics, however. The basic behavioural postulate of 

public choice, as for economics, is that man is an egoistic, rational utility 

maximiser”. 

 

Pode inferir-se, então, que os indivíduos são racionais, possuem as suas próprias 

preferências e procuram maximizá-las. No entanto, os indivíduos que tomam parte nos 

processos de decisão colectiva (eleitores, políticos e burocratas) são os mesmos que 

intervêm no mercado. Tal facto cria uma situação de dualidade, não se afigurando correcto 

considerar que quando agem no mercado actuam como seres egoístas guiados pela ânsia 

de lucro económico e de maximização do seu próprio bem-estar, e quando actuam enquanto 

eleitores, políticos ou burocratas se comportam como seres altruístas cuja acção se pauta, 

exclusivamente, pela procura de bem-estar comum e na defesa do interesse público.  
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Nesse sentido, quer no mercado quer no sistema político, a conduta dos indivíduos, 

independentemente, da posição que ocupem, e pela qual respondem, é a de 

homoeconomicus. Do entendimento de que os agentes não perseguem, exclusivamente, o 

bem comum resulta a premissa de que possa haver falhas e imperfeições ao nível da 

intervenção pública.  

Portanto, a Public Choice acentua a importância de repor o primado do governo 

representativo sobre a burocracia e salienta a necessidade de centralização, coordenação e 

controlo por parte do poder político. 

Esta reforma teve como impactos: um Estado forte, uma Administração Pública 

minimalista, um controlo apertado do poder político sobre o sistema administrativo, o 

desaparecimento da dicotomia entre política e administração, em favor dos políticos, sendo 

que os burocratas respondem unicamente perante eles. 

Por contraponto, o Managerialismo, preserva a necessidade de encontrar 

mecanismos capazes de agilizar a Administração Pública, substituindo os processos e 

métodos administrativos por modelos de gestão empresarial (Aucoin, 1990).  

A concretização de tal alteração passa pela aplicação dos processos e métodos de 

gestão empresarial às organizações públicas. Disso é exemplo a gestão empresarial, 

inicialmente adoptada em Inglaterra pela Financial Management Iniciative, cuja matriz de 

actuação era, essencialmente, de natureza financeira. As principais implicações da sua 

adopção residem na explicitação de objectivos, no estabelecimento de indicadores de 

custos e na definição de unidades de custos. Tal resulta numa nova forma de contabilidade 

pública semelhante à contabilidade de custos ou seja, concretiza-se na gestão da 

informação. No entanto, esta reforma não produziu os resultados esperados, tendo-se 

verificado um aumento pouco significativo na eficiência dos serviços públicos.  

Perante tais circunstâncias procedeu-se, em 1989, a uma nova abordagem 

designada como Next Steps. Foi ainda implementada uma política de pagamento de salários 

baseada na avaliação do desempenho designada Performance Related Pay. Esta política 

assentava num conjunto de princípios: 

 a descentralização permitia que que os gestores deixem de gerir pessoas e projectos 

e passem a administrar processos e sistemas;  

 a desregulação, concedia aos gestores autoridade sobre os recursos financeiros e 

de pessoal, a fim de prosseguirem os objectivos definidos pela organização, 

responsabilizando-os pelas suas decisões;  
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 a delegação de competências que visava impedir que os responsáveis políticos se  

imiscuíssem na gestão e implementação dos objectivos da organização. Tal 

significava que ao poder político é conferido poder, apenas, na delineação das 

políticas e ao management a sua conformação e implementação. Da assunção da 

delegação aparece uma forma extrema designada de Contracting Out, através da 

qual a Administração Pública concede a uma entidade privada a execução de 

determinados objectivos, mediante contrato (Rocha, 2001). 

 

Conforme o exposto, a Escola Managerial não distingue organizações públicas e 

privadas, observando que ambas podem ser geridas da mesma forma e obedecendo aos 

mesmos princípios, abstraindo-se do facto as organizações públicas serem controladas 

pelos políticos, que prosseguem interesses gerais. 

O manageralismo marcou a modificação do Estado, mesmo em áreas da 

administração que pareciam isoladas e impermeáveis a qualquer transformação, como 

sejam as universidades, hospitais, polícia e tribunais. Para Silva (2000): 

“Criar uma Administração Pública gestionária, é orientar a gestão 

pública para o cliente, é assumir uma nova postura e uma nova filosofia 

de acção que passa por construir uma Administração dos Cidadãos, que 

deve envolver os seus profissionais e a Sociedade em geral. É, 

igualmente, reconhecer que Administração e Sociedade não se opõem e 

que a primeira deve estar ao serviço da segunda e que ambas as 

realidades não podem estar dissociadas e divorciadas uma da outra”. 

 

 

Conforme Araújo, “…a emergência da abordagem managerial, particularmente o 

movimento do New Public Management, remonta à vitória dos republicanos nos Estados 

Unidos e à vitória do Partido Conservador no Reino Unido, em 1979.” (2000).  

Este autor defende que “… a crise económica e a internacionalização das 

economias, a dimensão do Welfare State, a pressão sobre os recursos públicos e a 

influência do New Right como promotoras de abordagens orientadas para o mercado” 

(idem), como os factores que contribuíram para a crítica da “…burocracia como design 

organizacional, insistindo-se na superioridade da gestão privada sobre a gestão pública.” 

(Rocha, 2000). 

A administração gestionária caracteriza-se, assim, pela gestão profissional, pela 

segmentação das unidades administrativas, pela competição, pela aceitação e perfilhação 
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dos modelos de gestão empresarial, pela clara definição dos padrões de performance, pela 

focalização nos resultados e pela importância dada ao uso eficiente dos meios existentes.  

Hood (1991) sintetiza o modelo desta maneira: gestão profissional, não no sentido da 

gestão dos profissionais, mas da profissionalização da gestão; explicitação das medidas de 

performance; ênfase nos resultados; fragmentação das grandes unidades administrativas; 

competição entre agências; adopção de estilos de gestão empresarial; e insistência em 

fazer mais com menos dinheiro. 

De acordo com Hood (1991) o New Public Management contém sete elementos 

essenciais, que se apresentam no quadro seguinte: 

Quadro 1 - Componentes Doutrinais New Public Management 

N.º Doutrina Significado Justificação Típica 

1 Profissionalização 
da gestão nas 
organizações 
públicas 

Gestores bem visíveis no 
topo das organizações, 
com liberdade de gerir e 
com poder discricionário 

A responsabilidade requer 
concentração de autoridade e 
não difusão do poder 

2 Standards explícitos 
e medida de 
performance 

Objectivos bem definidos e 
mensuráveis como 
indicadores de sucesso 

Responsabilidade significa 
objectivos claramente 
definidos; eficiência necessita 
de atenção aos objectivos 

3 Ênfase no controlo 
de outputs 

Alocação de recursos e 
recompensas com ligação 
à performance 

Necessidade de insistir nos 
resultados e não nos 
processos 

4 Viragem no sentido 
de desagregação 
das unidades do 
sector público 

Divisão do sector público 
em unidades corporizadas, 
organizadas por produtos, 
com orçamentos próprios e 
com negociação com cada 
uma delas 

Tornar as unidades capazes 
de serem geridas; separar 
provisão de produção, 
usando contractos e 
franchises dentro e fora do 
sector público 

5 Insuflar competição 
no sector público 

Mudança no sentido de 
contratos a prazo 

A competição é a chave para 
baixar custos e melhorar 
standards 

6 Insistência em 
estilos de gestão e 
práticas de gestão 
privada 

Mudança de um estilo de 
serviço público militar para 
o mais flexível, quanto aos 
salários e duração dos 
contractos 

Necessidade de gerir  
instrumentos de gestão 
empresarial ao sector público 

7 Insistência na 
parcimónia e 
disciplina no uso de 
recursos 

Cortar custos, aumentar a 
disciplina de trabalho 

Necessidade de verificar a 
procura de recursos do sector 
público e fazer mais com 
menos 

Fonte: Cordeiro, Silvério (2008). Estruturas Organizacionais Emergentes de Parcerias 

Público-Privadas. Braga: Universidade do Minho. Dissertação de Doutoramento. 
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Conforme o exposto, os problemas de eficiência revelados pela Administração foram 

enfrentados pelos governos através do recurso a técnicas de gestão próprias do sector 

privado bem como o recurso ao mercado para o fornecimento de bens e serviços.  

Do reconhecimento de que a estrutura da organização e o processo de tomada de 

decisão têm implicações ao nível da eficiência das organizações foram promovidas 

mudanças capazes de apresentar estruturas de sistemas de incentivos que promovam 

alterações no funcionamento das organizações. Tais mudanças visam promover os valores 

da eficiência, da economicidade e da eficácia. 

2.1.2. Despesa Pública 

A política fiscal articula-se com a política financeira ou política orçamental. Aliás, a 

política fiscal começa onde a política financeira ou orçamental acaba, uma vez que 

pressupõe que sejam tomadas decisões sobre a cobertura das despesas com base na 

figura dos impostos. Nesse sentido, a política orçamental tem como objectivo decidir sobre 

as despesas a realizar e determinar a forma de cobertura dessas mesmas despesas. Nesta 

perspectiva, a política fiscal assume importância na exacta medida em que a cobrança de 

impostos corresponde a uma das possíveis formas de cobertura dessas despesas.  

Do ponto de vista das receitas fiscais, a percepção dos indivíduos pode ser 

influenciada de forma premeditada com vista a induzi-los a realizar escolhas fiscais erradas. 

O governo poderá esconder a carga fiscal com o objectivo de diminuir a resistência dos 

indivíduos relativamente ao pagamento de impostos. Este tipo de comportamento por parte 

do governo advém da necessidade, muitas vezes, de ocultar o aumento da sua dimensão, o 

que é percepcionado pelos contribuintes através do montante de impostos pagos. Assim, a 

percepção do indivíduo é afectada pelo disfarce da carga fiscal e os cidadãos ficarão a 

pensar que a dimensão do governo é menor do que o que realmente é. Isto permitirá que o 

governo cresça para além dos limites desejados pelos contribuintes. 

Neste contexto, Puviani (1903) defende que o Estado se comporta como ditador de 

leis e recorre ao sistema fiscal como instrumento de obtenção de receitas que permitirão 

financiar os bens e serviços que o Estado deseja fornecer. Os contribuintes, por sua vez, 

para além de não possuírem capacidade de decisão, não têm capacidade para interferir na 

política fiscal de forma directa. Contudo, tentam resistir à imposição de impostos por parte 

do Estado. Perante tal incapacidade, o Estado poderá manipular à sua vontade o sistema 
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fiscal de tal forma que permita minimizar a resistência dos contribuintes. O Estado reunirá, 

neste contexto, condições para obter o nível de receita desejada. Partindo deste 

pressuposto, poder-se-á inferir que a ilusão fiscal permite induzir o cidadão a uma escolha 

errada, numa direcção específica. 

No entanto, a ilusão não se limita ao domínio das receitas é, igualmente, possível 

gerar ilusão do lado da despesa, que se concretiza por duas vias. Por um lado, fazendo o 

contribuinte acreditar que os bens e os serviços públicos têm um valor superior àquele que 

efectivamente possuem. Por outro lado, aproveitando-se do facto de os eleitores 

subestimarem os custos dos programas de despesa pública. Diversas razões contribuem 

para que tal aconteça. Um primeiro motivo prende-se com a circunstância de os custos dos 

programas públicos serem distribuídos por um número elevado de indivíduos e, 

consequentemente, o preço reflectido no imposto ser muito reduzido. Um segundo aspecto 

relaciona-se com a possibilidade de nem todas as receitas serem provenientes dos 

impostos. Disso é exemplo o recurso ao endividamento.  

O recurso à dívida pública permite, igualmente, iludir o contribuinte, dado que este 

não considera equivalentes o pagamento de uma só vez do imposto e o pagamento do 

imposto numa dada percentagem do somatório do rendimento anual de forma perpétua. A 

diferença advém do facto de se entrar em consideração com a capitalização. A ilusão surge 

na dívida pública dado que o indivíduo controla um dado montante de capital que considera 

desejável. Este controlo de activos induz o indivíduo a preferir pagar o imposto de forma 

perpétua. 

Embora o governo tenha restrições quanto à sua capacidade de endividamento, este 

permite-lhe obter receitas adicionais. Através do endividamento, o governo cria activos 

correntes que o obrigam a pagar juros aos detentores desses activos no futuro. Estes 

pagamentos serão efectuados através das receitas de impostos cobrados no futuro. Porém, 

o recurso do governo à dívida pública como fonte de receitas deveria limitar-se a períodos 

em que existe necessidade de financiar despesas extraordinárias. Mesmo nestas ocasiões, 

existem restrições ao governo, nomeadamente, à capacidade de o governo utilizar e 

amortizar a dívida, às preferências dos indivíduos entre juros do governo e/ou outros activos 

e ao desejo dos indivíduos diferirem o consumo actual para a aquisição desses mesmos 

activos. Referimo-nos aqui aos modelos intertemporais de afectação de recursos 

despendidos pelos actuais governantes e que, por intermédio da política fiscal, podem 

condicionar a escolha do sucessor.  
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Oates (1988) aborda a questão do recurso ao endividamento para financiamento dos 

programas governamentais. O autor considera que o financiamento das políticas públicas 

através de impostos pagos no presente permite aos indivíduos aferirem os verdadeiros 

custos associados aos mesmos. Tal será mais difícil de se verificar se o financiamento se 

basear em endividamento. Assim, os governos encontram um incentivo para financiar os 

seus programas através do endividamento, em detrimento do recurso a receitas públicas por 

via dos impostos. 

No mesmo sentido, Fasiani (1941) e Vickrey (1961) defendem que o eleitorado é 

menos resistente ao crescimento da despesa pública se esta for financiada através da 

emissão de dívida pública. 

Tabelini e Alesina (1990) propõem como explicação do défice orçamental a 

incapacidade dos eleitores actuais se ajustarem às preferências dos futuros eleitores. Esta 

discordância, associada ao conflito entre actuais e futuras maiorias, introduz uma 

inconsistência intertemporal na dimensão do défice ou superávit orçamental.  

Como existe divergência entre as políticas preconizadas pela actual maioria e pela 

futura maioria, a primeira escolherá uma política orçamental que poderá não ser desejável 

em termos ex-ante para a sociedade como um todo.  

Considerando-se que o eleitor racional pode escolher entre o montante a despender 

no período actual e nos itens da despesa, ele votará, em termos intertemporais, no 

montante de despesa, bem como na forma da sua afectação. Perante a incerteza quanto às 

preferências da futura maioria, e se a maioria actual põe em prática um orçamento 

deficitário, a afectação da carga do pagamento da dívida não está sob o seu controlo. Desta 

forma, a actual maioria não internalizará a totalidade dos custos do défice. 

Se esta assimetria de preferências for retirada, e se o voto no défice corresponde a 

um véu de ignorância, no que diz respeito à forma como é gasta, então os eleitores sem 

aversão tenderão a escolher um orçamento equilibrado. Se assim é, os défices orçamentais 

decorrerão do desacordo entre actuais e futuras maiorias e não do facto da actual maioria 

não internalizar os custos de cobrar impostos a gerações futuras. 

Por último, existem mecanismos que permitem obter um aumento da receita pública 

sem o recurso à introdução de alterações formais no sistema fiscal. Enquadra-se neste 

âmbito a progressividade das taxas de imposto aquando do aumento nominal dos salários, 

via processos inflacionários. Consequentemente, as decisões quer ao nível da política fiscal, 

quer ao nível da despesa pública serão pautadas por alguma ineficiência.  



25 
 

Para enquadrar a problemática da despesa pública importa abordar as funções do 

Estado. Musgrave (1959) identifica o papel do Estado, tradicionalmente, com três funções. A 

primeira refere-se à garantia de uma afectação de recursos económicos eficiente, uma vez 

que a maximização do bem-estar dos indivíduos implica que os recursos, que são, por 

natureza, escassos, sejam utilizados de forma eficiente. A segunda é a redistribuição do 

rendimento visando garantir que não se verifica uma distribuição de rendimento de tal forma 

assimétrica que conduza a uma sociedade dual, através da concentração do rendimento e 

da riqueza num pequeno número de indivíduos, relegando o resto da população para 

condições de miséria. Por último, a função de estabilização macroeconómica que visa 

atenuar o impacto dos ciclos económicos que alternam entre períodos de expansão e 

períodos de recessão. 

A propósito do comportamento da despesa pública, Wahab (2004) considera que o 

seu comportamento pode constituir-se como uma variável endógena ou exógena em relação 

ao produto interno bruto (PIB). Considerando-a enquanto variável endógena do PIB, é 

observada como função positiva do PIB, apresentando elasticidade. Quando assumida 

como variável exógena, a relação que se estabelece entre as variáveis é negativa, já que a 

intervenção do Estado na economia tem como propósito a sua estabilização e, nesse 

sentido, apresentará um comportamento inverso, dada a sua natureza contra cíclica.  

As teorias do crescimento da despesa pública são alvo do estudo de Garrett e Rhine 

(2006). Os autores distinguem-nas em dois tipos: as do lado da procura e as do lado da 

oferta. As teorias do crescimento baseadas na procura sustentam que o crescimento se 

explica pelo aumento da procura de bens e serviços a que os políticos acedem. No caso das 

teorias baseadas na oferta, o pressuposto é o de que o Estado é auto gerado através das 

suas ineficiências, referindo-se ao objectivo dos políticos e dos burocratas incrementarem os 

seus níveis de bem-estar. 

A obra de Puviani (1903) estende a sua análise ao domínio da despesa pública. No 

entanto, muitos dos aspectos abordados do lado da receita podem ser aplicados de forma 

inversa aos programas de despesa. Puviani (1903) reitera, contudo, a prevalência de 

práticas mais gerais do lado da despesa. O autor defende que uma das mais importantes 

tendências é a de os governos disfarçarem perante a opinião pública a natureza e extensão 

dos seus orçamentos. Ao analisar a evolução dos sistemas fiscais, Puviani (1903) concluiu 

que durante séculos não existiu distinção entre as contas do Estado e as contas privadas do 

Príncipe. Mesmo quando essa distinção foi estabelecida, o direito do soberano de expandir 

as receitas fiscais foi mantido, ainda que em segredo. Claro que, gradualmente, a 
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contabilidade foi estabelecida pela assembleia representativa mas, mesmo neste contexto, 

os governantes tendem a exagerar as necessidades no que diz respeito à despesa e a 

disfarçar o verdadeiro estado das contas públicas de forma a assegurar a cobrança de 

impostos adicionais. 

Em épocas anteriores, a possibilidade de criar ilusão desta forma era muito 

fomentada devido à ausência da contabilidade e de técnicas orçamentais. No entanto, 

perante sistemas de orçamentação sofisticados, a completa complexidade do orçamento 

torna a sua análise em detalhe uma tarefa muito difícil. Fasiani (1941) refere-se a três 

factores: sonegação de gastos públicos, dissimulação de gastos através do recurso a 

práticas contabilísticas e administrativas duvidosas e ocultação de gastos públicos através 

do recurso a outros procedimentos e artifícios.  

A este propósito, Fiorina e Noll (1978) admitem que a manipulação da política pública 

tenderá a criar problemas persistentes no domínio das finanças públicas que decorrem de 

situações em que os eleitores sobreavaliam o efeito das despesas públicas e subavaliam o 

aumento futuro dos impostos. Também Buchanan e Wagner (1977) discutem a subavaliação 

dos custos inerentes à despesa pública corrente por parte dos eleitores. No mesmo sentido, 

Sanandaji e Wallace (2003) aludem ao facto de, se os indivíduos subestimarem os custos 

relativos ao sector público, terem propensão a concluir que o sector público é mais eficiente 

do que realmente é, afectando, por isso, o trade-off entre impostos e despesa pública.  

Perante tal ignorância, os Estados facilmente encontram formas de manipulação do 

orçamento, para que maiores montantes de despesa sejam afectos a programas mais 

populares. Buchanan (1967) questiona a bondade dos agentes políticos, sugerindo como 

linha de investigação a abordagem da ilusão fiscal enquanto fonte impulsionadora de 

sobredimensionamento do sector público. No entanto, condiciona o diferencial verificado 

entre o sobredimensionamento e o óptimo desejado socialmente ao programa de despesa 

pública e a cada fonte de receita, mencionando que o resultado atingido será sempre 

ineficiente. 

Segundo Wagner (2001), a ilusão fiscal ocorre quando um governo avalia a 

realização de políticas públicas tendo em atenção os custos orçamentais na perspectiva dos 

decisores políticos. 

Por sua vez, Graham (2002) defende que, ao relegar-se para segundo plano os 

custos e benefícios decorrentes da adopção de determinadas políticas públicas, 

sustentando a tomada de decisão apenas em critérios perspectivados pelos decisores 
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públicos, se é conduzido a uma situação de ilusão fiscal. O autor salienta que qualquer 

legislação que tenha repercussões quer ao nível da receita, quer ao nível da despesa 

pública federal norte americana deve ser nula do ponto de vista orçamental. Assim, um 

aumento dos gastos públicos deverá ser compensado através da constituição de provisões 

contabilísticas para cobertura de potenciais perdas reflectidas em défice. 

A este propósito Von Hagen e Harden (1995) defendem que a ilusão fiscal 

corresponde a uma falha completa na internalização dos verdadeiros custos económicos 

decorrentes da despesa pública orçamentada. O interesse de alguns ministros conduzirá a 

uma maior propensão de gastos, provocando uma divergência com uma perspectiva 

conciliadora de quem tem a responsabilidade da pasta do orçamento, como o ministro das 

finanças. Este antagonismo no que que concerne aos gastos conduzirá a uma solução de 

sub-optimização em termos da composição da despesa pública. Tal solução fica a dever-se 

à necessidade de agradar a todos os decisores ministeriais, o que estará sempre 

subordinado do número de ministros e dos interesses deles dependentes, justificando que a 

solução encontrada não seja eficiente. 

No entender de Boyle e O’ Leary (1997), o combate à ilusão fiscal do ponto de vista 

macroeconómico deve concretizar-se procedendo a uma mudança institucional que permita 

alterar o processo de deliberação sobre as despesas públicas, nomeadamente, através do 

recurso à imposição de limites fixos de despesa e de processos de controlo institucional. 

Neste campo, propõem a promulgação de objectivos no que diz respeito à sustentabilidade 

orçamental de médio prazo, a implementação de um pacote de despesas públicas para que 

lhes sejam atribuídos valores fixos, a avaliação da eficiência no que se refere aos resultados 

produzidos pela despesa realizada, a implementação de incentivos ao controlo e a adopção 

de um enquadramento legislativo claro. Para os autores, estas propostas não excluem a 

existência de incentivos à produtividade e à poupança real nos custos de fornecimento de 

bens e de serviços públicos. 

Para Crampton (2003), o combate a práticas ligadas à ilusão fiscal passa pelo 

reforço da transparência quer orçamental, quer dos processos de decisão pública, para além 

da implementação de mecanismos de acompanhamento e monitorização dos decisores e a 

penalização da fraude fiscal em termos governativos. 

A redução da despesa pública pode concretizar-se de duas formas distintas: através 

de uma maior eficiência das actividades públicas, pondo cobro à corrupção e ao desperdício 

e insistindo num planeamento mais cuidado e numa administração mais eficiente; a 
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alteração do âmbito da actividade do Estado, concretizando-se através do abandono pelo 

Estado de muitas funções que realiza. 

Alesina e Perotti (1996) consideram que os cortes na despesa pública realizados 

com recurso a cortes nos salários da função pública ou em subsídios ou transferências têm 

associados custos de natureza política muito elevados. Talvez seja este facto que justifique 

que só governos muito determinados prosseguem a este tipo de políticas para promover a 

consolidação orçamental. Para além de contribuírem para uma melhoria do desempenho 

económico, permitem produzir melhorias na futura política fiscal.   

Sob um ponto de vista distinto, Easterly (1999) aborda a ilusão fiscal na perspectiva 

do endividamento, considerando que os ajustamentos fiscais devem ser encarados como 

ilusão quando reduzem o défice público ou a dívida pública, mas não alteram, de forma 

substancial, o peso final do sector público. O autor centra a discussão no facto dos 

decisores optarem por cortar as despesas de capital produtivas, o que terá como 

consequência uma alteração no padrão de crescimento económico e mudanças na estrutura 

das contas públicas. 

Ainda no domínio do financiamento, Garcia-Alegre e Lopez-Casasnovas (2004) 

versam a problemática da sobreavaliação dos benefícios das despesas públicas, 

salientando que, do ponto de vista do contribuinte, é atribuída uma importância diminuta à 

composição do financiamento público. Os autores distinguem o estudo da ilusão fiscal do 

estudo da ilusão financeira, considerando que, no primeiro caso, o objecto de estudo são as 

receitas públicas, enquanto no segundo o domínio de estudo é a dimensão da despesa 

pública. 

No entender de Oates (1988), a ilusão fiscal pode-se relacionar com a hipótese de 

existirem erros de percepção sistemáticos de parâmetros chave relativos à condução da 

política fiscal, que terão como efeito conduzir o eleitorado a escolhas erradas. Assim sendo, 

a ilusão fiscal terá como consequência um sector público com uma dimensão excessiva, o 

que levará a uma perda de bem-estar. 

Segundo Di Lorenzo (1990), o recurso a práticas de ilusão fiscal tenderá a gerar 

níveis de despesa pública muito superiores àqueles que se verificariam se se optasse por 

implementar um sistema fiscal mais simplificado, que redundaria numa maior percepção por 

parte do contribuinte da sua carga fiscal. A complexidade do sistema fiscal, bem como 

privilegiar a tributação indirecta em detrimento da tributação directa, constituem sinais 

relevantes para os compromissos estabelecidos entre eleitores e governantes. 
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Confrontando os eleitores com o fenómeno da ilusão fiscal ou com informação 

incompleta, os políticos terão grandes incentivos para distorcer os custos e benefícios 

percebidos decorrentes da expansão da dimensão do governo. Se estes procurarem 

maximizar as receitas, como defendem Buchanan e Brennan (1980), os políticos estarão 

interessados em sobrestimar os benefícios decorrentes dos programas implementados e em 

subestimar os seus custos, que serão financiados pelos impostos a cobrar. De forma 

idêntica, os grupos de interesse e os políticos e burocratas estão interessados no seu 

próprio benefício que emerge dos orçamentos complexos e que escondem os custos e a 

expansão da dimensão do governo que servem os seus interesses. 

Neste âmbito, Pomerehne e Schneider (1983) desenvolvem um modelo que permite 

avaliar se um governo monopolista pode influenciar a sua capacidade de reeleição através 

da manipulação da estrutura fiscal. Os autores partem do pressuposto de que o governo tem 

incentivos para a prossecução dos seus objectivos ideológicos. Porém, a sua capacidade 

para conduzir acções nesse sentido está limitada pelos potenciais efeitos no seu índice de 

popularidade. Para poderem ser reeleitos, será necessário que as suas acções favoreçam a 

maioria dos eleitores. Nesse sentido, um dos instrumentos capazes de influenciar a sua 

popularidade é o sistema fiscal. A amostra deste estudo limita-se à Austrália durante o 

período dos anos 70. Os resultados obtidos indicam que a popularidade do governo está 

dependente da carga fiscal dos contribuintes e, também, da percentagem de impostos 

directos no total de receitas. Assim, quanto maior for a carga fiscal dos contribuintes e 

quanto maior for a percentagem de impostos directos no total das receitas públicas, menor 

será a popularidade do governo e, consequentemente, menor será a sua possibilidade de 

reeleição. 

Em 1988, Hettich e Winer defenderam que os eleitores apoiam o governo com base 

na avaliação dos benefícios que obtêm e dos impostos que pagam. O governo deverá 

escolher, então, o nível de despesas e o nível de impostos que lhe permita maximizar o 

apoio político.  

A literatura sobre a ilusão fiscal aponta como factores que motivam a existência de 

anestesia fiscal e que interferem na dimensão do governo, a burocracia, a pressão dos 

grupos de interesse e os ciclos politico-eleitorais. Adiante, abordaremos as implicações de 

cada um destes factores na despesa pública, explicando a forma com interagem com a 

visibilidade fiscal. 
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2.1.3. A Formação de Políticas Públicas 

A literatura sobre a ilusão fiscal aponta como factores que motivam a existência de 

anestesia fiscal e que interferem na dimensão do governo e, consequentemente, na 

despesa pública a burocracia, a pressão dos grupos de interesse e os ciclos politico-

eleitorais. De seguida, serão expostas as implicações de cada um destes factores na 

formação de políticas públicas e, portanto, na despesa pública. 

 

2.1.3.1. A Despesa Pública e a Burocracia 

A análise do processo de decisão colectiva não pode ignorar a acção do burocrata 

enquanto agente influente na condução do processo político, na medida em que este se 

apresenta como dirigente de instituições governamentais, ainda que não tenha sido eleito. 

Não obstante a sua não legitimação através do voto, tem a responsabilidade de dirigir 

instituições que, pela sua natureza, apresentam outputs que não são outputs de mercado. 

Do facto destes outputs não serem passíveis de mensuração, advém uma maior dificuldade 

no controlo e escrutínio da acção do burocrata, quer por parte dos políticos, quer por parte 

dos eleitores. Para além disso, as receitas das instituições que dirige provêem das dotações 

orçamentais que, anualmente, lhe são atribuídas, em função dos bens e serviços prestados. 

A criação ou expansão da burocracia já existente pode ser explicada através de duas 

correntes completamente distintas. Se por um lado a burocratização dos serviços públicos 

pode ser considerada uma forma de fornecer bens e serviços de uma forma mais eficiente, 

por outro lado essa mesma burocratização poderá resultar do pressuposto de que algumas 

instituições governamentais criam incentivos para que seja formado um governo 

excessivamente burocrático, resultando daí uma maior despesa pública.  

A primeira corrente considera que a burocratização emana do desenvolvimento da 

economia, que se vai tornando cada vez mais complexa. Segundo Weber (1964), a 

burocratização decorre do desenvolvimento de uma economia complexa e do sistema 

político. No modelo que preconiza, o burocrata é visto apenas enquanto um executor de 

serviços. Assim, a sua função será a de aplicar, fielmente, um conjunto de regras e 

procedimentos, garantindo o cumprimento das hierarquias e suas atribuições. Neste cenário, 

o burocrata deve lealdade ao seu superior, pelo que a relação que se estabelece entre 
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políticos e burocratas se firma na obediência, renúncia de valores e de vontades pessoais 

por parte dos burocratas. Aplicado ao contexto da função pública, o modelo identifica dois 

tipos de agentes: a classe política, que possui legitimidade democrática para a tomada de 

decisão, dada a sua representatividade, e os profissionais de serviço público, que se 

regulam pela meritocracia.  

Weber (1964) defende que a burocracia não é mais do que a implementação de um 

conjunto de regras e procedimentos numa organização, com vista a gerar um aumento da 

eficiência económica decorrente das economias de escala, que resultam da divisão do 

trabalho e da retenção por parte dos empregados de objectivos comuns. A implementação 

destas regras e procedimentos tem custos associados que serão definidos pelo tempo e 

recursos despendidos. Entre estes custos encontram-se os de colheita, armazenamento e 

análise de dados sobre a actividade, que são inerentes à burocracia, e custos associados ao 

fornecimento de informação de que a burocracia necessita. Da avaliação dos custos 

podemos aferir o nível de burocracia. Esta será excessiva se, acrescidos de outras 

despesas de organização, excederem o valor que minimiza os custos totais de fornecimento 

de um dado conjunto de serviços. 

Porém, o modelo preconizado por Weber (1964) acabou por servir de base a outros 

que foram surgindo em função da percepção da evolução do papel do Estado. Aberbach et 

al. (1981) desenvolveram um estudo aplicado a diversos países que sugere uma tendência 

para uma crescente aproximação da burocracia à política. Esta aproximação resulta de dois 

movimentos inversos. Por um lado, verifica-se uma burocratização da política que se torna 

patente quando, perante decisões que envolvem escolhas e negociação, os políticos 

passam a atender a aspectos de natureza técnica. Por outro lado, vislumbra-se uma 

tendência para a politização da burocracia. Tal ocorre quando são tomadas decisões pelo 

burocrata que não assentam em aspectos de âmbito técnico e que por isso, abrem espaço 

para o recurso à negociação, a acordos e à procura de consenso. Assim, constata-se uma 

tendência para que, nas democracias contemporâneas, os burocratas participem no 

processo de tomada de decisão política, não se limitando apenas ao âmbito técnico que, 

tradicionalmente, lhes era atribuído. 

Tal como previamente foi referido, o modelo do burocrata não permite determinar o 

nível de output escolhido, apenas definir um intervalo de outputs possíveis, que terá como 

limites o nível de output eficiente e o nível de output correspondente à imposição exercida 

através do poder do burocrata. O resultado final está, nessa medida, dependente da relação 

de forças que ocorre entre o monopólio do burocrata e o monopólio da legislatura. No 
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entanto, por vezes, os burocratas de topo são nomeados através de decisões políticas, pelo 

que o burocrata se manterá no cargo enquanto o candidato ou o partido que o suporta se 

mantiver no poder. Assim sendo, a avaliação do seu trabalho por parte dos eleitores afectá-

lo-á, ainda que, de forma indirecta. 

O poder do burocrata advém, em grande parte, da posição privilegiada que detém no 

que concerne ao acesso, selecção e controlo da informação. Partindo deste pressuposto, a 

acção do burocrata caracteriza-se como uma tentativa sistemática de expansão de um dado 

programa do governo, concretizado através da produção de informação que sobreavalia os 

benefícios resultantes dos programas e subavalia os custos inerentes aos mesmos. Tal, não 

significa que que o burocrata aja como um corrupto. O seu comportamento deriva da defesa 

de interesses próprios e do contexto de avaliação custo-benefício que o rodeia. A sua 

actividade é muito útil para a tomada de decisões colectivas e para a sua tradução na 

satisfação das necessidades dos indivíduos. O que torna nocivo o comportamento do 

burocrata é o facto de deter poder de monopólio que lhe confira a capacidade de impor o 

seu interesse próprio. 

O modelo proposto por Niskanen (1971) salienta que a oferta de serviços públicos 

por parte de burocratas ineficientes tende a crescer devido à presença de incentivos para 

sobreavaliarem a sua importância. O autor aborda a teoria do burocrata, partindo do 

pressuposto que os burocratas têm como objectivo maximizar o seu próprio bem-estar. 

Enquanto fornecedores de bens e serviços, num mercado monopolista, são possuidores de 

melhor informação que os políticos que os tutelam. Valendo-se desse diferencial que lhes 

concede uma posição de supremacia, procuram maximizar o orçamento dos serviços em 

função das suas preferências, o que redunda no crescimento do Estado. Nesse sentido, o 

crescimento da oferta de bens e serviços públicos resulta não só da pressão da procura, 

mas também da acção dos burocratas. 

Nesse sentido, Niskanen (1968) destaca que a valorização marginal da produção da 

agência pública (burocrata) é inferior ao seu custo marginal, o que conduz uma solução em 

que a produção de um burocrata excede a quantidade social óptima. 

Posteriormente, o autor reformula a sua teoria, considerando que qualquer teoria 

acerca do comportamento dos bureaus deve fundamentar-se na relação que se estabelece 

entre burocratas e políticos. Na base desta reformulação está a constatação de que os 

incentivos dos burocratas não induzem a um comportamento compatível com o interesse 

dos políticos (Niskanen, 1993). Partindo do pressuposto de que os salários dos burocratas 

não são firmados com base no desempenho ou nos ganhos em termos de aumento da 
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eficiência organizacional verificada, é aceitável defender que estes actuam apenas na 

defesa do seu interesse individual e da maximização do seu bem-estar. Ora, na defesa dos 

seus interesses, que se traduzem em termos de salário, de privilégios, de reputação e de 

poder, terão de maximizar o orçamento do seu departamento. Assim sendo, e tendo em 

conta que o objectivo do burocrata é o de maximizar o seu orçamento, este irá exorbitar as 

necessidades do seu output e, inevitavelmente, levar a um aumento excessivo da despesa 

pública (Niskanen, 1993). 

Corroborando a teoria preconizada por Niskanen (1993), e partindo da mesma, 

Brown e Jackson (1990), consideram que o modelo proposto evidencia que o sector público 

administrativo apresenta uma tendência de expansão da sua produção até ao dobro daquilo 

que seria considerado como óptimo social, o que se irá traduzir num sobredimensionamento 

do sector público, traduzido no crescimento do valor da despesa pública. 

A corroborar este pressuposto, Downs (1967) define a função de utilidade do 

burocrata como dependente de cinco factores: rendimento, poder, prestígio, segurança e 

conveniência, evidenciando preocupações meramente instrumentais e que estão 

directamente relacionadas de forma positiva com a necessidade de aumento da despesa do 

orçamento. Niskanen (1968,1971) propõe outras variáveis para explicar a utilidade do 

burocrata: o salário, a reputação pública, o poder, a protecção, a liberdade de 

implementação de mudanças, a liberdade de gestão da agência e os resultados da mesma. 

Destas variáveis, apenas a última não está ligada ao interesse do próprio burocrata.  

Porém, Musgrave (1981) contrapõe a teoria da maximização do poder do burocrata, 

defendendo que existem alguns factores que levam a um comportamento diverso do 

preconizado. Assim, questões como o sentido do dever, o respeito pelos colegas e pela 

sociedade, a realização do que cada um considera como “bem comum”, produzem um efeito 

motivador no comportamento dos burocratas em sentido inverso ao descrito pela teoria da 

maximização do poder do burocrata. Neste contexto, Musgrave (1981) reintroduz na 

discussão do comportamento do burocrata aspectos ligados à teoria weberiana. Tais 

elementos motivadores poderão, em certas circunstâncias, estar de acordo com o interesse 

pessoal do burocrata. No entanto, poderá acontecer que colidam com os seus interesses 

pessoais mas, ainda assim, não deixarão de ser prosseguidos. 

Num trabalho desenvolvido por Muller (2003), é feita referência à existência de 70 

estudos que comparam custos de fornecimento de bens e serviços públicos com os seus 

equivalentes fornecidos pelo sector privado. Estes estudos evidenciam que os custos são 
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significativamente maiores no sector público. No universo em análise, apenas, cinco estudos 

não apresentam conclusões no mesmo sentido. 

Como atrás foi referido, alguns indivíduos podem tornar a burocracia excessiva em 

defesa do seu próprio interesse. O comportamento da burocracia é analisado pela Public 

Choice, principalmente no que diz respeito à procura de bens e serviços públicos exercida 

pelos burocratas. Estes demonstram uma preferência por serviços públicos como resulta de 

um estudo realizado por Rubinfeld (1977) em Detroit, que conclui que os professores de 

escolas públicas têm uma forte preferência por despesas adicionais na educação quando 

comparados com os restantes. Um outro estudo do mesmo autor, realizado no Michigan, 

corrobora esta teoria, concluindo que os trabalhadores do Estado, ceteris paribus, são mais 

favoráveis à actividade do governo que os restantes.  

Mediante as suas preferências, os burocratas terão ao seu dispor diversos meios 

para influenciar as medidas do governo. Desde logo, através do seu voto nas eleições. 

Depois na fase preparatória das decisões colectivas, através do “controlo da agenda”, isto é, 

o burocrata é quem define a quantidade de bens e serviços públicos que serão sujeitas a 

votação.  

Ryu et al. (2007) abordam a relevância dos governantes, legisladores e dos grupos 

de interesse na definição do orçamento, nomeadamente, no que concerne à sua capacidade 

de influenciar as preferências orçamentais dos burocratas. Tal capacidade advém da 

possibilidade de estes obterem informação relevante acerca dos custos de implementação 

dos programas de despesa, que por norma se encontram na posse dos burocratas, capaz 

de contrariar a posição destes. Se assim for , a austeridade fiscal sairá reforçada, dado que 

os procedimentos de natureza orçamental não se restringirão, apenas, a acções no sentido 

de forçar uma redução orçamental ou à definição de critérios relacionados com a avaliação 

do desempenho e respectiva afectação de recursos. 

A influência dos burocratas pode também ser exercida através da sua organização 

em sindicatos e outros grupos de interesse constituídos para fazerem pressão sobre o 

governo, manipulando as suas decisões. 

Lynn (1991) reforça a ideia de controlo dos recursos discricionários como uma das 

conclusões mais significativas acerca das características comportamentais dos burocratas. 

Nesse sentido, os burocratas recorrem a um conjunto de estratégias que lhe permitem 

alcançar tal objectivo. Assim, os burocratas podem realizar projecções optimistas das 

receitas que lhes garantam folga no caso de se verificarem cortes orçamentais, não 
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reduzirem o seu orçamento de base mesmo que se extingam certas despesas, de forma a 

afectar o excedente para fins discricionários, ou ainda, tentar obter um orçamento maior, 

mesmo quando tal não se justifique quer pelo custo em si ou pelo output inerente. 

No caso de serem bem-sucedidos, os burocratas e/ou legisladores beneficiarão do 

alargamento da burocracia, uma vez que enquanto consumidores dispõe desses bens e 

serviços, e por outro lado, porque têm a possibilidade de verem o seu poder e o seu 

prestígio aumentar, e obter remunerações mais elevadas. Daqui resulta que os burocratas 

têm um poder discricionário na selecção e implementação de políticas.  

Breton e Wintrobe (1982) referem-se ao duplo papel dos burocratas enquanto 

superiores e subordinados. No primeiro caso, é do seu interesse introduzir mudanças que 

possam permitir o uso da sua discricionariedade informal, com vista a possibilitar o avanço 

de projectos que lhe são caros. Porém, tais mudanças devem ser implementadas em 

consonância com os seus subordinados. Ao assumir o papel de subordinado, o burocrata 

tem como objectivo ser promovido e percebe que se encontra condicionado pela avaliação 

do seu desempenho levada a cabo pelos superiores hierárquicos. Assim, os dirigentes de 

carreira encontram-se numa situação melindrosa, dado que terão de manter um equilíbrio ao 

ter de garantir a lealdade dos seus subordinados e, em simultâneo, cumprir as metas 

impostas pelos seus superiores. 

Para Breton e Wintrobe (1982), a possibilidade de obter orçamentos superiores 

permite conseguir o apoio dos subordinados através da sua afectação para maiores regalias 

e promoções em troca de apoio.  

Em circunstâncias em que o crescimento da despesa não é penalizado pelos 

superiores hierárquicos, torna-se mais fácil conquistar apoios com resultados conducentes à 

promoção. Porém, a adopção de estratégias de corte orçamental poderá induzir os 

burocratas com maior discricionariedade de recursos a adoptar uma redução de despesa 

em troca do apoio dos seus subordinados que, neste contexto, estarão em melhores 

condições de cumprir objectivos. Aliás, se o critério de avaliação do desempenho for o de 

downsizing, verificar-se-á a existência de um incentivo adicional para se introduzirem cortes 

na despesa que permitam cumprir o requisitos impostos pela avaliação de desempenho, 

para efeitos de promoção. 

Peters (2001) aponta como recursos de que a burocracia dispõe para operacionalizar 

o processo político, nomeadamente no que diz respeito ao processo orçamental, os 

seguintes: 
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 Informação e perícia, uma vez que a informação e o conhecimento técnico para a 

interpretarem se encontra centralizada nas agências;  

 Poder de decisão, já que os burocratas se encontram numa posição de actuar, mais 

rapidamente, do que os executivos em muitas matérias;  

 Apoiantes políticos, à semelhança das instituições políticas também as burocráticas 

têm os seus apoiantes políticos, beneficiando do facto de serem consideradas 

apolíticas; 

 Permanência e estabilidade, decorrente da dificuldade de despedir um funcionário 

público e até de transferi-lo. O orçamento constitui uma importante arma para 

burocratas e políticos, é, talvez, a principal arena de conflitos entre políticos e 

burocratas. 

A acção política poderá, aliás, estar constrangida pela ameaça de derrota eleitoral, 

enquanto a acção dos burocratas não está. Pela sua natureza, os burocratas agem como 

monopolistas. A sua função é fornecer informação, por eles controlada, aos políticos sobre 

políticas alternativas. 

Romer e Rosenthal (1979) desenvolvem um modelo que assume como premissa a 

possibilidade de os burocratas apresentarem duas alternativas de orçamento: uma 

extremamente diminuta e outra consideravelmente elevada. De acordo com os autores a 

escolha recai sobre o orçamento mais elevado que será visto como um mal menor, levando, 

no entanto, a um maior nível de despesa pública. 

Caberá, então, à legislatura definir o nível de burocratização do governo e 

seleccionar o sistema de impostos que será usado para financiar a sua actividade. Assim, a 

responsabilidade do crescimento da burocracia é do legislador e o aumento da despesa daí 

decorrente obrigá-lo-á a ocultar este facto aos eleitores, através do recurso à ilusão fiscal.   

Musgrave (1981) sugere que a assunção da burocracia enquanto monopólio, 

dificilmente se compatibiliza com a realidade, dado que, cada vez mais, se constata o 

recurso a técnicas orçamentais modernas como a análise custo-benefício, o que coloca 

enormes restrições à interferência dos burocratas no processo orçamental. 

Concomitantemente, quer os órgãos legislativos que os órgãos deliberativos têm os seus 

próprios quadros técnicos (burocratas), o que lhes permite defenderem-se perante os 

burocratas da administração. 

O autor defende que o facto de a concorrência decorrente do processo orçamental 

ser um processo de escolha entre várias opções de despesa, em diversos departamentos 
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que se confrontam para terem um orçamento favorável, condiciona o seu poder 

monopolístico, deixando pouco espaço às ineficiências da burocracia (Musgrave, 1981). 

No entanto, Moesen e Cauwenberge (2000) sustentam que, em contextos de 

restrição orçamental baixa, é expectável um crescimento elevado da dimensão do governo, 

sendo apontada como justificação para tal crescimento o aumento do nível de produção de 

bens públicos e ineficiências associadas à sua produção. 

Bartle (2001) sublinha uma nova tendência na orçamentação que privilegia a 

limitação, conduzindo a uma disposição que critica o nível da despesa e de impostos, 

assumindo uma posição de oposição ao governo – “anti governo”.  

Na perspectiva de Bowling, Cho e Wright (2004) a limitação orçamental vai para além 

da propensão da economia actual e do conservadorismo fiscal geral. Consideram os autores 

que esta limitação decorre da modificação dos objectivos e das ambições dos líderes 

administrativos. Num estudo realizado, defendem que, em função dos dados disponíveis 

relativos às aspirações e acções dos burocratas, não existe evidência que os aponte como 

maximizadores, alertando para a preponderância que contextos de redução orçamental 

assumem na transformação desses objectivos e aspirações.  

Venetoklis e Kiander (2006) desenvolveram um estudo na Finlândia, em que os 

resultados apontam no sentido da impossibilidade de evidência no que diz respeito à 

generalização da hipótese maximizadora. Esta hipótese é considerada enquanto uma 

determinante de um conjunto de outras determinantes associadas ao processo orçamental, 

como é o caso dos constrangimentos institucionais. 

Há mais de uma década que, para todas as democracias industrializadas, a ordem 

do dia é a restrição orçamental (Aucoin, 1991). Para este autor, as dinâmicas ligadas à 

questão da restrição orçamental resultam de um trade-off entre os defensores da restrição e 

os gastadores ao nível da decisão política. Nesta dinâmica verifica-se, segundo o autor, o 

primado do apoio da opinião pública, e dos seus conselheiros traduzidos na manutenção do 

poder sobre o objectivo da restrição orçamental. Nesta conjuntura, o grau de influência do 

burocrata em decisões fundamentais do ponto de vista orçamental é marginal, dada a 

tendência de centralização de poder que se verifica em contextos de corte na despesa 

pública. 

Todavia, os cidadãos também podem interferir exercendo pressão sobre políticos e 

burocratas para verem ser executados os programas da sua preferência. Se tal acontecer, 
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os cidadãos poderão assumir-se como uma espécie de artífices da própria desgraça ao 

preconizarem políticas de aumento da despesa pública (Wildavsky, 1986). 

 

2.1.3.2. A Despesa Pública e os Grupos de Interesse 

A competição pela capacidade de influenciar as decisões de natureza política não se 

esgota nos eleitores e nos burocratas. A escolha pública é do interesse, para além dos 

eleitores e dos burocratas, de determinados indivíduos que partilham interesses comuns. Na 

defesa desses interesses, organizam-se no intuito de pressionar o poder político sobre as 

matérias que consideram relevantes. A teorização económica das organizações de 

indivíduos é abordada por Olson (1965) na sua obra The Logic of Collective Action. O autor 

relaciona a actividade destas organizações de indivíduos com a produção de bens e 

serviços públicos.  

Por grupo de pressão entende-se uma organização formada em torno de interesses 

bem demarcados que, de forma estruturada e sistemática, procuram influenciar o poder 

executivo e legislativo do Estado, com o propósito de obter vantagens, económicas ou de 

natureza diversa, para os seus membros. Olson (1965, 1971) advoga a legitimidade destes 

grupos do ponto de vista político, social e filosófico, sustentando a sua posição com base 

nas doutrinas que suportam o Estado corporativo.  

A formação de associações orgânicas em função de interesses próprios não é mais 

do que uma demostração de dinamismo, espontaneidade e vitalidade da sociedade civil. 

Nesse sentido, a existência dos grupos de pressão permite o desenvolvimento de um 

modelo alternativo de organização social que se situa entre o individualismo incontido do 

Estado liberal ou de anarquia e um Estado intervencionista. A formação destes grupos 

permite identificar os indivíduos com as corporações a que pertencem e criar uma base 

orgânica na representação dos cidadãos junto do Estado. 

Nos Estados Unidos, os grupos económicos de pressão encontram-se estruturados e 

institucionalizados, talvez há mais tempo que em qualquer outro local do mundo, gozando 

de plena legitimidade política, económica e também face à opinião pública, no que diz 

respeito à relação ideológica entre eles e a estrutura orgânica do Estado. 
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Os grupos de interesse cumprem um papel que pode ser percebido como uma 

intermediação de interesses entre os indivíduos de um segmento particular da sociedade e o 

governo. 

Para a prossecução dos seus objectivos, estes grupos são dotados de orçamentos 

próprios que resultam de contribuições dos seus membros. As contribuições advêm da 

percepção dos indivíduos de que os custos inerentes à adesão ao grupo, por via do 

financiamento das suas actividades, são inferiores aos benefícios auferidos como resultado 

da pressão exercida e que se traduzem numa escolha pública que vai de encontro ao 

interesse do grupo. Segundo McCormick e Tollison (1981), aqueles que se organizam em 

grupos de pressão são os que conseguem, através da sua influência, receber do Estado o 

benefício de um dólar gastando um montante inferior. Por contrapartida, são financiados por 

um grupo que terá de desembolsar mais do que o imposto a pagar, um dólar, para evitar o 

seu pagamento. 

Para Olson (1965) é a comparação que cada um faz entre os custos e benefícios da 

sua participação activa nos esforços de grupo que leva a que a comunhão de interesses não 

seja um incentivo para a associação voluntária em tal tipo de organização, bem pelo 

contrário, particularmente, no caso dos grandes grupos. Da análise empírica resulta, de 

facto, que é dos pequenos grupos que têm mais facilidade em se organizarem, 

voluntariamente, que emerge um sistema assimétrico da constituição organizada de 

interesses. Consequentemente, os resultados político-económicos não podem tender para 

soluções de equilíbrio, justas e satisfatórias. 

Nesse sentido, autores como Olson (1965, 1971), Becker (1983) e Peltzman (1989) 

responsabilizam os grupos de interesse pelo crescimento do Estado. Um conjunto de 

indivíduos que partilham de interesses económicos comuns pressiona o Estado para que 

este, através da sua acção, os favoreça, em troca de apoio político e material. Tais 

iniciativas terão de ser financiadas através da cobrança de impostos a outros grupos de 

vasta dimensão. 

A actividade do grupo de interesse está orientada para a obtenção de benefícios 

através da pressão efectuada sobre o governo no sentido de este os favorecer. Os 

benefícios podem assumir a forma de subsídios, isenção de impostos, ou  regulamentação 

favorável para o seu sector de actividade.  

A propósito da regulamentação, Stigler (1971) desenvolveu um trabalho para aferir a 

probabilidade de um determinado sector ser regulado pelo Estado. Essa probabilidade será 
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tanto maior quanto maior for o seu potencial para remunerar os decisores políticos e 

menores forem os custos inerentes à organização. O estudo desenvolvido, nos Estados 

Unidos, testou empiricamente tal hipótese, tendo como amostra profissionais 

independentes. As variáveis testadas apresentam-se no quadro abaixo. 

Quadro 2 - Variáveis Testadas 

Variável Medida Sentido de influência 

Dimensão da profissão N.º de indivíduos que a exercem Positivo 

Nível médio de 
rendimento 

Rendimento per capita dos seus 
membros 

Positivo 

Concentração urbana dos 
profissionais 

Grau de concentração urbana dos 
profissionais 

Positivo 

Coesão do grupo Grau de coesão do grupo Negativo 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os resultados empíricos não foram concludentes no estabelecimento da relação 

destas variáveis e grau de influência. 

No sentido de testar empiricamente as variáveis determinantes da emergência de 

grupos de pressão no domínio político, Benson e Engen (1988) desenvolveram outro 

estudo. As variáveis testadas são apresentadas no quadro 3. 

Quadro 3 -Variáveis Testadas por Benson e Engen (1988) 

Variável Medida Sentido de influência 

Número da população População em idade de votar Positivo 

Taxa de crescimento da 
população 

Taxa de crescimento da 
população com idade para votar 

Positivo 

Rendimento per capita Rendimento per capita Positivo ou negativo 

Idade Percentagem da população com 
idade superior a 65 anos 

Positivo 

Educação Percentagem de população com 
idade para votar com quatro ou 
mais anos de educação 
universitária 

Positivo 

Quantidade de legislação 
produzida 

Quantidade de legislação 
produzida pela Assembleia política 
no período de tempo que é 
testado 

Positivo 

Fonte: Elaboração própria. 
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Os resultados obtidos evidenciam a existência de significância estatística de algumas 

das variáveis testadas, bem como, um nível de capacidade explicativa do modelo com um 

coeficiente de determinação de 54%. Apenas os coeficientes obtidos para as variáveis 

rendimento per capita e produção de legislação se não revelaram estatisticamente 

significativos.  

O modelo proposto por Pelzman (1976) parte de elementos dinâmicos que têm 

sustentação quer na restrição orçamental, quer nas curvas iso-apoio político. Neste âmbito 

podem ser extraídas as seguintes ilações: 

 O aparecimento de agências de regulação económica só acontece quando existe 

riqueza passível de ser distribuída; 

 Quanto maior o montante de riqueza a ser distribuída maior é o nível de satisfação 

dos políticos; 

 Atendendo ao facto de o montante de lucro para cada nível de preços se encontrar 

dependente dos custos inerentes à produção, o político terá incentivos para 

favorecer a sua diminuição, quer esta se faça através da inovação tecnológica ou de 

outro qualquer mecanismo, onde se inclui a possibilidade de afectar salários e outros 

encargos da mesma natureza. 

 

 

A partir dos trabalhos desenvolvidos por Tullock (1967), Buchanan, Tollison e Tullock 

(1980) e Tollison e Tullock (1988) generaliza-se o conceito de rent-seeking, que se poderá 

traduzir como busca de rendimentos. Este conceito reporta-se ao esforço de pressão levado 

a cabo pelos grupos de interesse e às consequentes perdas de bem-estar para a economia. 

No entender de Tullock (1997), esta busca de riqueza apresenta custos sociais, uma vez 

que os recursos transferidos para os grupos de interesse representam um custo de 

oportunidade positivo, decorrente da sua afectação a actividades económicas produtivas 

que permitiriam aumentar o rendimento. 

O trabalho elaborado por Puy (1993) ilustra o problema. Em contextos de 

concorrência perfeita ou quase perfeita, a existência de rendimentos passíveis de serem 

apropriados pelos empresários promove uma afectação eficiente dos recursos, 

desencadeando um processo conducente à inovação e a melhorias que conduzem a um 

incremento da produção e do bem-estar. Porém, em mercados onde vigora a concorrência 

imperfeita, os esforços para a apropriação de rendimentos potenciais poderão não se obter 
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por via de melhorias concorrenciais mas através do dispêndio de esforços de rent-seeking 

que vão induzir a ineficiências do ponto de vista social tal como ilustrado abaixo. 

 

 

 

Fonte: Puy, Fraga Pedro (1993). “Busqueda de rentas en el Sector Publico, o una 

Teria Economica de la Corrupcion Política”, editado por Puy, Santiago de Compostela, 

Fundation Alfredo Brañas.  

 

Em situações de concorrência perfeita o preço de mercado seria Pc. No entanto, em 

mercados monopolistas onde se verifica uma maximização do benefício do monopolista o 

preço é Pm. Este preço corresponde a um nível inferior de produção relativamente àquele 

que é registado em mercados de concorrência perfeita. Assim, verificar-se-á uma 

transferência de rendimentos dos consumidores para o monopolista igual à área 

representada pela letra R. Por outro lado, verifica-se o desaparecimento do excedente do 

consumidor representado na figura pela área correspondente ao triângulo L. A transferência 

de R representa apenas uma transferência de rendimento. Contudo, a área L corresponde a 

uma perda de bem-estar social. Esta teoria é, todavia, contestada por Tullock (1967). O 

autor advoga que grande parte da transferência correspondente à área R, à semelhança do 

que acontece para a área L, implica uma perda de bem-estar, não sendo apenas uma mera 

transferência de rendimento. Tal facto advém da capacidade do Estado gerar, 

artificialmente, fontes de rendimento que os indivíduos estarão dispostos a capturar, pelo 

D P

 m 

Ilustração 1 - Custos Sociais do “Rent-Seeking” 
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que a área R se converte num prémio que será atribuído àquele que de melhores recursos 

dispuser e despender no sentido de obter o direito de monopólio junto do decisor público. 

Para Puy (1993) a medição exacta do custo social inerente à actividade de rent-

seeking é uma questão ainda em aberto. O trabalho desenvolvido por Lott e Kenny (1999), 

por exemplo, refere-se à problemática dos grupos de pressão, através de um estudo que 

revela que o reconhecimento político das mulheres conduziu ao aumento da despesa 

pública. 

Olson (1982) defende que a maioria dos grupos de interesse tem sobretudo 

objectivos redistributivos e, por isso, designa-os por grupos de interesse especial. Estes 

agem com o intuito de aumentar o seu rendimento, ainda que isso possa conduzir à 

ineficiência. A partir de dado momento, gera-se um conflito entre o aumento da 

redistribuição, feito via sistema fiscal, e a eficiência. Esta situação advém dos efeitos 

distorçores e desincentivadores dos impostos, levando a que um aumento da taxa de 

imposto possa fazer diminuir as receitas fiscais.  

O lobbying, por vezes, altera a redistribuição recorrendo à evasão fiscal, e/ou 

fazendo com que a despesa do governo seja canalizada para actividades que beneficiam 

dado grupo de interesse, o que distorce a afectação de recursos e reduz o montante de 

dinheiro disponível, impedindo de se chegar a um nível de imposto mais baixo. 

Tanto cidadãos como economistas concordam, ainda que por motivos diferentes, que 

a evasão fiscal é prejudicial. Os primeiros, porque pensam que quem mais beneficia são os 

ricos e se a evasão acabasse, possivelmente, os impostos a pagar seriam menores. Os 

economistas, por sua vez, alegam que a evasão é prejudicial, essencialmente, porque 

introduz distorções tanto na afectação de recursos como ao nível da equidade. 

Habitualmente designa-se por evasão fiscal a fuga ao fisco, ou seja, o contribuinte 

não declara ou declara ao fisco, apenas, parte da sua matéria colectável. Em linguagem 

corrente, a evasão fiscal e a fraude fiscal são, muitas vezes, consideradas sinónimas, 

designando um comportamento praticado pelos contribuintes com o objectivo do pagamento 

de um montante menor de imposto do que aquele que deveriam efectuar em condições 

normais. Porém, poder-se-á fazer uma distinção entre estes dois conceitos. A evasão fiscal 

corresponde a situações em que a redução da carga fiscal se realiza mediante o recurso a 

uma via legal, enquanto a fraude fiscal permite atingir o mesmo objectivo mas com o recurso 

a vias ilegais. Assim sendo, a evasão fiscal assenta na própria lei, isto é, nas deficiências da 
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sua redacção ou nas suas lacunas. Já a fraude fiscal pressupõe uma actuação baseada no 

não cumprimento da lei com vista à redução da carga fiscal.   

Tullock (1989) adopta esta definição de evasão fiscal e enquadra-a com a actividade 

dos grupos de interesse. Normalmente, pressupõe-se que existe um imposto geral e que 

existem grupos de interesse que conseguem impor formas de isentar de imposto 

determinadas actividades por eles desenvolvidas. A evasão fiscal ocorre através da 

imposição de uma disposição legal que isenta uma determinada matéria de imposto. Ora, os 

contribuintes, dificilmente, se apercebem da quantidade destas disposições e muito menos 

de quem com elas sai beneficiado. A evasão permite um desvio de recursos dado que esta 

pode resultar da intervenção de grupos de interesse.  

Assim, poder-se-á beneficiar um grupo em particular em detrimento dos restantes. O 

governo tenderá a utilizar receitas especiais para realizar despesas especiais que reduzam 

a carga fiscal de alguns grupos de interesse.  

Apesar disso, podem encontrar-se isenções desejáveis e indesejáveis. No primeiro 

grupo colocam-se aquelas que conduzirão a um benefício da sociedade como um todo, ou 

que pelo menos não a coloquem numa situação pior do que aquela que se verificava 

anteriormente. 

Do ponto de vista da capacidade de exercer influência na definição da política fiscal, 

Hunter e Nelson (1989) partem do pressuposto de que os grupos de interesse podem 

influenciar a estrutura dos impostos em função da sua actividade e, assim, alterar a sua 

carga fiscal. Os autores desenvolvem um modelo com o propósito de explicar a variação dos 

impostos sobre a propriedade em Louisiana. Os grupos de interesse seleccionados como 

alvo do estudo foram agricultores, produtores de madeira e proprietários de terrenos e 

casas. Todos estes grupos beneficiaram de uma redução do imposto sobre a propriedade. 

No modelo foram ainda incluídas outras variáveis como o número de hospitais públicos e a 

densidade populacional. O modelo foi estimado através do método OLS (Ordinary Least 

Squares). A conclusão deste estudo refere que estes grupos de interesse têm uma 

influência significativa no montante de imposto sobre o património relativamente às receitas 

fiscais totais. 

Krugman e Obstfeld (2000) defendem, tal como Olson (1965), que toda a actividade 

política dirigida para um determinado grupo pode ser considerada um bem público dado que 

se encontrará disponível para todos os membros, independentemente, da contribuição 

individual de cada um deles para a sua obtenção. 
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Os grupos de interesses trocam a adopção de determinadas políticas que os 

favoreçam, por certas contribuições. Não obstante os políticos terem como objectivo a 

promoção do bem-estar social, eventualmente, estarão dispostos a trocar uma redução do 

bem-estar dos eleitores por recursos adicionais, a fim de obter financiamento para as suas 

campanhas eleitorais (Krugman & Obstfeld, 2000). 

 

2.1.3.3. A Despesa Pública e os Ciclos Político-Eleitorais 

Da exposição realizada anteriormente acerca do comportamento e das motivações 

que pautam a conduta dos agentes que operam no mercado político, sempre orientados 

pela procura da maximização de interesses individuais e de grupo, mas, eventualmente, 

distintos dos da comunidade em que interagem, ressalta a necessidade de sugerir um 

conjunto de restrições substantivas relativamente ao arbítrio dos políticos na utilização de 

instrumentos de política económica, nomeadamente, no âmbito da política orçamental e 

monetária. Neste domínio, destacam-se os contributos de Buchanan e Wagner. Buchanan 

defende que o equilíbrio orçamental deverá estar inscrito na Constituição. No seu entender, 

as democracias possuem uma tendência inata, natural e incontrariável, fora do 

enquadramento constitucional, para gerar défices. Menciona como principais razões o facto 

de o objectivo dos políticos ser a sua reeleição, o anseio de os eleitores maximizarem os 

benefícios líquidos que auferem do Estado, a autoridade dos políticos para gastarem sem 

tributar, bem como a falta de estímulos dados ao governo para ser fiscalmente responsável 

dada a impopularidade das medidas a serem tomadas e a potencial rotatividade das 

administrações decorrente de eleições periódicas em datas pré-definidas, que não 

asseguram a continuidade das políticas de contenção pelos governos seguintes. Logo, as 

democracias tendem a manifestar incapacidade de controlo dos défices e a acumulação da 

dívida pública. 

Neste contexto, a literatura sobre ciclos político-eleitorais tem adquirido relevância no 

debate sobre a economia política recente. A teoria dos ciclos político-eleitorais parte do 

pressuposto de que a existência de ciclos eleitorais curtos, associada ao interesse dos 

políticos em maximizar os votos, pode conduzir a que se verifique um grande esforço nos 

períodos que antecedem os actos eleitorais, de modo a conquistar a preferência do máximo 

de eleitores através dos benefícios associados aos programas públicos. Um dos primeiros 

autores a teorizar sobre esta matéria foi Nordhaus (1975), ao observar que os agentes 
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políticos maximizam a popularidade ou a probabilidade de reeleição recorrendo à selecção 

de métodos de sinalização convenientes junto do eleitorado. O autor reitera a relevância das 

políticas de natureza expansionista perto dos actos eleitorais como estratégia preferida 

pelos políticos para assegurar a sua reeleição. 

Drazen e Eslava (2006) desenvolvem um modelo no qual as despesas são 

identificadas com as preferências de diversos grupos de eleitores e onde se assume que os 

políticos têm preferência por alguns deles. Os resultados apontam no sentido da 

composição das despesas tender para o fornecimento de bens que se coadunem com as 

preferências dos grupos com maior importância em termos eleitorais. 

No entanto, não é óbvio que tais mudanças possam assegurar benefícios eleitorais 

se se assumir que os eleitores são racionais e prospectivos. Assim, os eleitores deverão 

votar em função das expectativas acerca das políticas que cada candidato implementará 

após a eleição, e não em função das políticas em curso no ano eleitoral. Para além disso, os 

eleitores devem reconhecer os possíveis incentivos decorrentes da manipulação da política 

fiscal antes de uma eleição, e, consequentemente, não retorquir a tal manipulação (Mourão, 

2008). 

Rogoff (1990) e Rogoff e Sibert (1988) produzem a concertação entre o 

comportamento racional do eleitor e a expansão fiscal. Os autores observam que a despesa 

pré-eleitoral pode ser utilizada enquanto sinal de competência, isto é, como uma forma de 

expressar a capacidade de aprovisionar mais bens públicos. Os modelos propostos 

assentam na ideia de que os políticos possuem uma percepção mais assertiva acerca da 

sua competência que os eleitores, assumindo que os últimos não podem analisar 

directamente a competência, nem podem deduzi-la de forma imediata através da condução 

da política fiscal dado que não possuem informação sobre todas as despesas do governo. 

Partindo desta premissa, a avaliação será sustentada através da análise de parte da 

despesa levada a cabo pelo governo antes de um acto eleitoral. Nesse sentido, e com o 

objectivo de reeleição, haverá um incentivo para aumentar a despesa nos itens mais visíveis 

para os eleitores.  

Shi e Svesson (2001) testam um modelo semelhante ao proposto por Rogoff 

(1990), colocando a escolha como um problema de risco moral. O modelo mantem 

como premissa a racionalidade dos eleitores e a sua apetência pela escolha de 

candidatos que lhes proporcionem maiores quantidades de bens públicos para um dado 

montante de receita. Porém, os eleitores são classificados em dois tipos: os que 

possuem informação e os que não têm acesso a ela. Os resultados evidenciam que os 
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eleitores que possuem informação têm capacidade para distinguir entre a competência 

do candidato e a manipulação eleitoral. Por contraposição, os eleitores carentes de 

informação só se apercebem do aumento do défice no período posterior à eleição. A 

ilação a retirar é a de que o comportamento oportunista do ciclo eleitoral se torna mais 

efectivo quanto maior for a percentagem da população que não tem acesso a 

informação. O risco moral é consequência da falha de mercado dado que o ambiente 

político-institucional incita os políticos a gerarem ciclos político-eleitorais 

Assim, atribui-se a inapetência no controlo do orçamento por parte do eleitorado ao 

facto de os eleitores não analisarem o nível do défice o que redunda num incentivo para que 

se crie uma expansão da despesa no período anterior à eleição (Shi e Svensson, 2006). 

Segundo um estudo desenvolvido por Brender e Drazen (2008) aplicado a um vasto 

painel de países, os défices verificados no ano da eleição ou durante o período de eleição 

reduzem as hipóteses de reeleição em países desenvolvidos e em democracias 

consolidadas. 

Reconhece-se que a ilusão fiscal propicia um campo fértil para a manipulação de 

políticas orçamentais que garantam a reeleição. No âmbito da literatura referente aos ciclos 

político-eleitorais, Tufte (1978) argumenta que a distância a momentos eleitorais tem 

repercussões no saldo das contas públicas. Verifica-se um agravamento do saldo com a 

aproximação das eleições que se explica pela necessidade de adoptar políticas de natureza 

expansionista capazes de garantir a reeleição. A este propósito, Mourão argumenta que a 

amplitude do agravamento depende de diversas variáveis de natureza institucional: a 

magnitude das rendas políticas, a menor transparência orçamental, a maturidade do sistema 

democrático e o nível de desenvolvimento económico. Num estudo elaborado pelo autor, as 

conclusões apontam no sentido de estas variáveis estarem significativamente relacionadas 

com a ilusão fiscal. No que concerne ao ciclo político-eleitoral também será afectado pelo 

nível de ilusão fiscal uma vez que, para além de um agravamento do défice, se verifica uma 

tendência por parte dos agentes políticos a agir de forma distinta relativamente ao ciclo das 

receitas públicas e das despesas públicas.  

Em democracias consolidadas, a ilusão fiscal deverá incidir sobre o ciclo das receitas 

públicas dado que estas são menos permeáveis à composição da despesa pública (Puviani 

(1903) e Buchanan (1967)). Na vigência de democracias mais recentes verificar-se-á uma 

relação mais significativa entre a ilusão fiscal e o ciclo dos gastos públicos decorrente de 

uma maior permeabilidade à exibição eleitoralista dos gastos públicos (Mourão, 2008). 
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2.1.4. Processo de Escolha de Serviços Públicos 

Como se pode constatar, anteriormente, a formulação de políticas públicas tem sido 

um tema que tem suscitado um largo debate, nomeadamente, no que diz respeito à 

influência quer dos agentes políticos, quer de agentes socias no processo. Estes grupos, 

exercem a sua ascendência sobre a decisão sobre a selecção dos bens e/ou serviços a 

serem prestados pela esfera pública. Desta forma, através das suas acções condicionam a 

política pública. Cabe agora perceber o conceito de política pública. Podem encontrar-se 

diversas definições. Autores há, como Pasquino (2003) que entendem que a política pública 

é produto de toda e qualquer decisão tomada no âmbito da governação e que abrange a 

respectiva implementação. Para outros autores, como Denhardt (1995), as políticas públicas 

decorrem de declarações, decorrentes da legitimação das autoridades públicas sobre uma 

qualquer matéria. Estas correntes convergem no sentido de considerarem que as políticas 

públicas resultam da decisão de órgãos públicos. De acordo com Peters (1998), a noção de 

que os governos são os principais protagonistas na formulação das políticas deve ser 

abandonada uma vez que os Governos se encontram dependentes de um sistema muito 

mais amplo designado - governance. Nesse sentido, o processo de escolha de serviços 

públicos é complexo pelas questões que suscita e, obviamente, incapaz de satisfazer a 

população no seu todo. As decisões de natureza política e de interesse público dependem 

de diversas variáveis como o contexto cultural, com os interesses dos indivíduos, com o 

timing da decisão, com os objectivos dos grupos de interesse e com outros aspectos. Na 

ilustração 2, sistematiza-se o processo de escolha de bens públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria decorrente da leitura de Stiglitz, J. E. (2000): Economics of the 

Public Sector. 3rd edition. Norten. New York. 

 

 Como se pode constatar o processo de escolha de serviços públicos é complexo de 

influenciado por um conjunto de variáveis que exercem pressão, tanto em momentos 

anteriores à eleição, como em momentos posteriores.   
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Ilustração 2 - Processo de Escolha dos Serviços Públicos 
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2.1.5. Dimensão do Estado e sua Eficiência 

Perante o desafio colocado por uma procura social crescente associada a uma 

restrição de recursos disponíveis impõe-se uma melhoria na gestão dos recursos públicos 

ou seja aumentar a eficiência na utilização da despesa para que seja possível fazer mais 

com o mesmo montante de recursos financeiros.  

Para além disso, o crescente envolvimento da sociedade civil na vida política 

conduziu a um aumento do interesse e compreensão da actividade política, bem como, uma 

crescente procura de boa governança (Boix e Posner, 1998). Nesse sentido, o envolvimento 

dos eleitores na vida política poderá ter contribuído para ajudar a travar o Leviathan. No 

entanto, duas premissas devem ser assumidas para suportar tal argumento. A primeira 

refere-se ao facto do envolvimento cívico alimentar o interesse e a consciência política. A 

segunda corresponde à presunção de que o crescente interesse e envolvimento em torno da 

esfera política conduz a uma melhoria do desempenho governamental. Porém, esta última 

constatação carece de testes empíricos capazes de a suportar (Toka, 2008). 

O tema da utilização eficiente dos recursos públicos tornou-se, pois, numa questão 

central na discussão sobre as boas práticas de gestão fiscal. No entanto, Afonso, 

Schuknecht e Tanzi (2006) apontam outras explicações para esta preponderância do tema. 

Os autores consideram que este crescendo de importância ficou a dever-se às restrições 

impostas pela política macroeconómica que impõe limitações ao aumento da despesa 

pública, a questões de globalização e a um crescendo na exigência de transparência na 

apresentação das contas públicas que, nalguns casos, redundou no surgimento de 

legislação nesse sentido. 

Desta forma a eficiência do sector público tornou-se no alvo das atenções da política 

económica. O aumento da relevância quer em termos quantitativos quer qualitativos do 

sector público na economia, o papel da disciplina orçamental na estabilidade 

macroeconómica e a dificuldade de aumentar as receitas públicas resultaram numa especial 

atenção dada à despesa pública. 

Num relatório publicado pela OCDE (2010a) é reiterada a necessidade urgente de se 

verificar uma consolidação fiscal concretizada através de reformas estruturais que 

promovam o aumento da produtividade do sector público que permitam a que muitos países 

da OCDE melhorem a sua execução orçamental. 
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2.1.5.1. A  Eficiência 

A intervenção do Estado na economia é legitimada através de sufrágio universal e 

livre. O Estado está desta forma mandatado para satisfazer as necessidades dos cidadãos 

que o escolheram no exercício do seu direito de voto. Assim, o Estado terá de implementar 

o programa sufragado que irá de encontro aos desejos dos indivíduos. Porém a actuação do 

Estado não se limita à preocupação económica. O Estado tem de assegurar o acesso dos 

cidadãos a um conjunto de bens e serviços, garantindo a existência de equidade. Tal 

garantia dependerá sempre do ideário político preconizado pelo partido no Governo. Assim, 

os pressupostos da intervenção do Estado na economia são a promoção da eficiência e da 

equidade.   

O sector público é formado, de forma genérica, por um conjunto de actividades 

económicas que vão desde a produção e fornecimento de bens e serviços públicos à sua 

função redistributiva. A este propósito, Stiglitz (2000) refere que a forma como Estado 

desenvolve essas actividades difere de país para país. Outra diferença mencionada por 

Atkinson e van den Noord (2001) reporta-se ao facto de o sector público apresentar mais 

que um nível de governo em muitos países, o que influi no resultado económico. 

A comparação sistemática do desempenho de uma unidade com outras unidades 

designa-se benchmarking (Bogetoft e Otto, 2011). Esta comparação permite a avaliação da 

situação actual bem como o reconhecimento de aspectos que podem ser melhorados. 

Nesse sentido, será um contributo importante enquanto ferramenta de controlo da despesa 

pública. No domínio da análise da eficiência, esta permite desencadear uma abordagem de 

benchmarking dado que permite identificar as melhoras práticas através da definição da 

fronteira de eficiência na transformação de inputs em outputs. A definição de uma fronteira 

de eficiência possibilita a identificação de possíveis ineficiências que se detectam por via do 

afastamento à fronteira eficiente de produção. 

Importa, então, abordar a noção de eficiência. O conceito de eficiência não é 

consensual (Pollit e Bouckaert, 2004). A sua participação num estudo de cariz internacional 

fez eclodir um conjunto de perspectivas diversas sobre o conceito. Não obstante de não se 

observar consenso em torno do conceito, regra geral, entende-se por eficiência como o rácio 

entre inputs (recursos humanos, técnicos, materiais ou financeiros) e outputs (bens e/ou 

serviços) (Greiling, 2005; Holloway, 1999). Nesta perspectiva ser eficiente Significa 

maximizar o output para determinado input ou minimizar o input mantendo o volume de 

output (Sizer, 1992; Ferlie e Mark, 2002).  
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Dada a abrangência do conceito, começa por distinguir-se os conceitos de eficiência 

técnica e de eficiência económica. A eficiência técnica corresponde a empregar o menor 

nível de inputs possível com vista a produzir o máximo nível de outputs ou dado um 

determinado nível de inputs maximizar o nível de outputs.  

A eficiência económica introduz a problemática dos custos. Assim, a eficiência 

económica pressupõe que um dado processo produtivo apresenta maior eficiência 

económica relativamente a outro, se com o mesmo nível de custos um processo é capaz de 

gerar maiores níveis de output ou quando a custo menor um processo produtivo é capaz de 

gerar o mesmo nível de output quando comparado com outro.  

Nesse sentido, pode afirmar-se que a eficiência económica é uma extensão da 

eficiência técnica dado que avalia para além da dimensão física, a dimensão monetária. 

Para que a produção possa ser considerada eficiente ao nível económico é condição sine 

qua non que o seja na dimensão técnica. Já o inverso não é verdade uma vez que uma 

instituição poderá ser eficiente em termos técnicos e não o ser em termos económicos caso 

não utilize uma combinação de inputs ao menor custo. 

Uma outra distinção possível resulta dos conceitos de eficiência técnica e eficiência 

alocativa. A eficiência técnica preocupa-se com o método menos dispendioso para a criação 

de outputs (Martin, Parker, 1997) e verifica-se quando a sociedade não pode aumentar a 

produção de um bem sem reduzir a de outro (Samuelson e Nordhaus, 1998). Pode ainda 

classificar-se a eficiência técnica em estática, quando se procede ao aumento da produção 

via processo produtivo, ou dinâmica quando se centra na melhora do desempenho 

organizacional, por via da melhoria quer dos produtos, quer dos processos de produção 

(Rowthorn e Chang, 1993). No que diz respeito à eficiência alocativa recorre à eficiência 

técnica estática privilegiando o alcance de outputs que a sociedade reconhece como 

socialmente óptimo (Martin e Parker, 1997). Nesse sentido, o óptimo de Pareto é, 

comummente, aceite como explicação da eficiência alocativa. De acordo com o preceituado 

no óptimo de Pareto é impossível aumentar o bem-estar de um individuo sem diminuir o 

bem-estar de outro, dado que é pressuposto que todos os factores de produção estão a ser 

utilizados.  Nestas circunstâncias o objectivo será o de produzir ao menor custo possível 

(Lane, 2005). 
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2.1.5.2. Eficiência, Eficácia e Effectiveness 

A eficiência não se confunde com a noção de eficácia. Segundo Bilhim (2004), a 

eficiência atende aos meios, procedimentos e métodos utilizados que carecem de ser 

planeados e organizados com o propósito de optimização dos recursos disponíveis, não 

tendo qualquer atenção aos fins. Por contraponto, a eficácia corresponde ao alcance dos 

objectivos visados. Assim, a eficácia define-se como uma medida normativa do alcance dos 

objectivos pelo que se torna imprescindível que os objectivos traçados sejam bem definidos, 

isto é, adequados. De facto, pode verificar-se que, não obstante de ter ocorrido uma 

situação de eficiência económica, não ter existido eficácia. A situação ideal é aquela onde, 

em simultâneo, a instituição é capaz de ser eficiente e eficaz.   

Autores como Andrade et al. (2004) consideram que a eficácia resulta da relação 

entre os objectivos traçados e os resultados alcançados o que vai de encontro à noção de 

efeito ou effectiveness, na terminologia anglo-saxónica. Desta forma, o efeito diz respeito à 

relação que se estabelece entre os objectivos definidos e os impactos produzidos (Denhart, 

1995).  

No presente trabalho adoptar-se-á os conceitos de eficiência e efeito propostos por 

Pollit e Bouckaert (2004) à semelhança do modelo proposto que se apresenta abaixo. 
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Fonte: Pollitt, Christopher; Bouckaert, Geert (2004). Public Management Reform: A 

Comparative Analysis. 2
nd

 Edition. Oxford: Oxford University Press. 

 

Da leitura da figura pode concluir-se que se assume que a eficiência decorre da 

relação entre inputs, ou seja, recursos utilizados e outputs. No que diz respeito à eficácia 

corresponde ao resultado da acção. Por efeito ou effectiveness entende-se a relação 

existente entre os objectivos delineados e os resultados alcançados. 

A literatura da Public Choice tem vindo a elencar diversas formas de ineficiência 

relativas ao sector público. A ineficiência pode ser atribuída a diversos factores de natureza 

não produtiva como sejam a expansão do pessoal (Williamson, 1964), aversão ao risco 

excessivo (Peltzman, 1973) e a corrupção (Wintrobe, 1997). Mais tarde, desenvolveram-se 

estudos que associaram a burocracia a questões relativas à eficiência como foi referido em 
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capítulo anterior. Neste âmbito, Niskanen (1975) considera que o bureau actua enquanto 

agente principal e tenta maximizar a diferença entre o total de receitas recebidas e o custo 

mínimo de produção o que redundará numa ineficiência. 

 

2.1.5.3. Eficiência e Equidade 

De acordo com Barre (1978) a acção do Estado pauta-se pelo critério económico 

quando a organização pública tem subjacente a prossecução de fins lucrativos. No entanto, 

a actividade pública pode reger-se pela promoção do interesse geral o que conduz a colocar 

enfâse na dimensão social em detrimento da dimensão económica, podendo mesmo ser 

plausível ter perdas financeiras. Um sector público sobredimensionado tem como 

consequência um efeito negativo no crescimento económico podendo, contudo, ter um efeito 

positivo no que concerne à distribuição de mais-valias, isto é, reforçando a igualdade (Lane, 

2000). Verifica-se, desta forma, a existência de um trade-off entre eficiência e equidade 

(Stiglitz, 2000) conforme se pode constatar na ilustração 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Stiglitz, J. E. (2000): Economics of the Public Sector. 3rd edition. Norten. New York. 

 

Para o autor, um aumento da equidade terá sempre como consequência uma perda 

de eficiência. Contudo Robert (1994) não partilha da mesma ideia. O autor defende que os 

objectivos de justiça social e de eficiência não têm necessariamente de estar em conflito.  
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Ilustração 4 - Trade-off Equidade-Eficiência 
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Em síntese, a intervenção do Estado assume dois propósitos, a promoção da 

eficiência, reflectida numa dimensão económica e a promoção da equidade que 

corresponde a assunção da dimensão social. Tais dimensões não colidem mesmo que para 

a sua concretização concorram diversos factores. No que diz respeito à equidade depende 

de factores políticos e a eficiência da existência de bens públicos puros, externalidade e 

imperfeições de mercado.      

 

2.1.5.4. Eficiência e Value-for-the-money 

A vitória do Partido Conservador nas eleições de 1979 conduziu Margareth 

Margareth Tacher ao poder. O governo por si liderado implementou um conjunto de 

reformas inspiradas no Relatório Fulton datado de 1968. A política preconizada por este 

governo era de inspiração monetarista. Nesse sentido, defendia-se um maior controlo sobre 

a emissão de moeda, uma redução das despesas, consubstanciada através de uma política 

de cut back management, uma redução da burocracia bem como uma diminuição da carga 

fiscal (Clarke, 1993; Metcalfe e Cowper, 1998). A redução da despesa realizar-se-ia através 

de uma redução do número de funcionários públicos e em simultaneidade com a difusão do 

Value-for-money. Este tem subjacentes os conceitos de eficiência, eficácia e effectiveness, 

os três E’s.  

De acordo com Metcalf e Cowper (1998), o seu propósito seria o de permitir a 

redução dos custos da organização pública permitindo, por essa via, um sistema fiscal mais 

eficaz. Acreditava-se que com a sua implementação seria possível um melhor emprego dos 

recursos disponíveis e que são suportados pelos contribuintes. Aliás, esta nova abordagem 

tinha como objectivo implementar medidas conducentes a um maior controlo da acção dos 

serviços públicos. Abaixo ilustra-se este conceito. 
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Fonte: Sizer, John (1992). “Resource management in Universities” in Pollitt, Christopher; Harrison, 

Stephen (eds.), Handbook of Public Services Management, Oxford, Blackwell Publishers, pp. 151-

167. 

 

Com vista à implementação deste programa, foi criada a Unidade de Eficiência cujo 

papel era realizar um levantamento sobre a realidade da administração pública britânica 

bem como proceder à sua monitorização. O culminar do trabalho desta unidade está patente 

na entrada em vigor da Financial Management Initiative em 1982 (Pollitt, 1990). Com esta 

medida procurou-se promover a eficiência e disseminar uma mudança da cultura 

organizacional em todo o sector público. Aliás, tinha como propósito melhorar a gestão e a 

situação fiscal e como tal foi aplicada de forma generalizada. Aos gestores cabia a tarefa de 

conhecer os objectivos organizacionais, bem como, de eleger os meios para medir o 

desempenho das organizações por si lideradas. Tal decorria do facto das responsabilidades 

serem claramente definidas e de a sua actividade ser pautada pelo compromisso de 

executar melhor com os recursos disponíveis, conforme o preceituado pelo value-for-money 

(Wilkinson, 2005). No sentido de alargar a sua implementação foi criada a Audit Comission 

em 1982 para avaliar o desempenho público ao nível local. 
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Ilustração 5 - Value-for-money 
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Porém, autores como Clake (1993), Zapico (2000) ou Pollitt (1990) defendem que os 

objectivos inerentes a esta política não foram alcançados, mencionando que tal se fica a 

dever a: 

 Falha na relação entre ganhos de eficiência e distribuição do orçamento do 

ano seguinte, por via da perda da promoção da eficiência em detrimento de 

uma redução da dotação orçamental do ano seguinte; 

 Aumento dos gastos públicos, por influência do ponto anterior; 

 Excessiva tónica em aspectos relativos ao controlo dos colaboradores, em 

prejuízo da promoção do seu desenvolvimento; 

 Ênfase na medição da promoção em vez do recurso ao encorajamento; 

 Destaque para o aspecto financeiro em detrimento da liderança e da moral. 

No entanto, esta posição acerca do fracasso das medidas implementadas pelo 

governo britânico neste âmbito é contestada por outros autores. Metcalf e Cowper (1998) os 

objectivos do governo foram alcançados. Tal posição é sustentada no facto do número de 

colaboradores públicos ter sofrido uma redução da ordem dos 19% e em simultâneo se ter 

verificado um incremento do aproveitamento dos recursos disponíveis. É apontada uma 

estimativa de ganhos da ordem dos mil milhões de libras com a adopção destas medidas.  

 

2.1.6. Estudos Empíricos 

Os estudos empíricos no âmbito do desempenho do sector público têm abrangido os 

diferentes níveis governamentais. No que diz respeito à avaliação por país, o trabalho 

desenvolvido por Afonso, Schuknecht e Tanzi (2005) proporciona evidência empírica para 

proceder a comparações entre diferentes países. Segundo Adam, Delis e Kammas (2011) 

os estudos realizados no âmbito da eficiência aplicados aos países apresentam uma 

incapacidade de diferenciar o que está na base da ineficiência. Desta forma, não é possível 

perceber se a ineficiência de um determinado país se fica a dever a más práticas de gestão 

ou a factores ligados a diferenças nos contextos socioeconómicos dos diversos países ou 

apenas a factores relacionados com a sorte.  

Ao nível intermédio, também não existem muitos estudos. O trabalho elaborado por 

Hauner (2008) tem como objectivo analisar a eficiência da despesa em termos de prestação 

de cuidados de saúde, serviços sociais e em educação. A amostra do estudo é composta 
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por 89 regiões russas. Os resultados apresentados evidenciam diferenças significativas nas 

diversas regiões, em todos os sectores. Conclusões idênticas são reveladas num estudo 

elaborado por Giordano e Tommasino (2011). Num estudo que teve como amostra as 103 

províncias italianas, os resultados evidenciam diferenças significativas ao nível da eficiência 

no desempenho de tarefas de índole municipal, regional e nacional. Na avaliação do 

desempenho dos 26 cantões suíços, Kellerman (2007) concluí que os níveis de ineficiência 

são bastante baixos. No entanto, e dado que o autor desenvolveu o estudo com dados 

compreendidos entre 1990 e 2000, os resultados sugerem a existência de eficiência 

crescente ao longo do tempo.  

A maior incidência de estudos empíricos sobre questões ligadas ao desempenho e à 

eficiência verifica-se ao nível municipal. 

Na Noruega, Borge, Falch e Tovmo (2004) analisam o impacto das instituições 

políticas e orçamentais na eficiência da produção de serviços públicos. Os principais outputs 

de cada município são agregados num indicador único e é construído um rácio entre o 

output gerado e os recursos utilizados como forma de obter uma medida de eficiência. Para 

explicar estes indicadores de eficiência os autores recorrem a um modelo de regressão 

linear, assumindo que a eficiência é explicada por um conjunto de características 

apresentadas pelos diferentes municípios. Os resultados obtidos sugerem a existência de 

uma relação entre os baixos níveis de eficiência dos municípios e a fragmentação do poder 

político, a influência socialista nos conselhos municipais e a um elevado nível de receitas em 

termos municipais. 

De Borger et al. (1994) avaliam a eficiência técnica de 589 municípios belgas 

utilizando dados cross-section em 1985. Numa primeira etapa, recorreram ao método Free 

Disposal Hull (FDH) para derivar uma função de produção de fronteira e respectivos níveis 

de eficiência para os municípios. São utilizados três inputs, o número de trabalhadores de 

colarinho azul e branco e a dimensão dos edifícios. No que diz respeito aos outputs foram 

obtidos através de cinco variáveis, o número de estradas, o número de beneficiários de 

subvenções mínimas de subsistência, os alunos matriculados em escolas primárias, 

superfície de serviços públicos de lazer e uma variável proxy para os serviços prestados a 

não residentes. O comportamento da eficiência é explicado através do recurso a um modelo 

Tobit, tendo os resultados apontado no sentido de se verificar uma relação positiva entre o 

nível de eficiência e a dimensão do município e o nível médio de escolaridade da população. 

Relativamente às variáveis nível médio de rendimento e número de subvenções os 
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resultados evidenciam que estão negativamente relacionadas com o nível de eficiência dos 

municípios. 

Num estudo anterior Vanden Eeckaut et al. (1993) observou a eficiência dos 

municípios belgas, quer através do método FDH quer do método Data Envelopment 

Analysis (DEA).  

O estudo apresentado por De Borger e Kerstens (1996) recorre a dois métodos não-

paramétricos (FDH e DEA) e três métodos paramétricos (um determinista e dois 

estocásticos) para comparar os resultados relativos à eficiência da produção do serviço 

municipal. Os autores recorreram a uma variável de input única, a despesa total. Como 

variáveis de output utilizaram as cinco variáveis apresentadas por De Borger et al. (1994) no 

seu estudo. A fronteira de produção bem como os níveis de eficiência são calculados 

através dos diversos métodos apresentados. Os resultados obtidos apresentaram níveis de 

eficiência distintos em função da metodologia utilizada e, consequentemente, produziram 

diferentes classificações dos municípios em termos de eficiência. Numa segunda etapa os 

autores explicam as diferenças no nível de eficiência através de regressões. Os resultados 

foram, no entanto, semelhantes não obstante das diferenças verificadas nos níveis de 

eficiência decorrentes da aplicação de diferentes metodologias de cálculo. Como um todo, o 

nível de tributação e o nível de escolaridade encontra-se relacionados de forma positiva com 

a eficiência técnica, enquanto o nível de rendimento médio e a proporção de subvenções e a 

receita evidenciam estar negativamente relacionadas com o nível de eficiência. 

Em Espanha, Balaguer-Coll et al. (2002) elaboraram um estudo para analisar as 

diferenças verificadas no desempenho dos diversos municípios e perceber se elas resultam 

de factores exógenos, ou seja, factores que os próprios municípios não controlam. Os 

resultados sugerem que as autarquias possuem uma grande margem para poderem 

aumentar o seu nível de eficiência através de melhores práticas de gestão. No entanto, 

também se verifica que existe uma grande influência de factores exógenos que 

comprometem o nível de desempenho. Não existe evidência, de acordo com os resultados 

obtidos, de que a dimensão do município tenha influência no nível de desempenho 

verificado. O mesmo não se verifica relativamente à receita fiscal per capita bem como à 

existência de elevados subsídios per capita que, de acordo com os resultados, induzem a 

ineficiência. Por sua vez, uma elevada actividade comercial tende a produzir um efeito 

positivo no nível de eficiência do município. 

Outro estudo desenvolvido por Balaguer-Coll et al. (2003) emprega a análise não 

paramétrica para estimar diferenças de eficiência nos governos locais em Valência, 
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Espanha. O estudo teve como objectivo determinar se as ineficiências se ficaram a dever a 

questões ligadas aos custos ou se foram de natureza técnica ou de afectação de recursos. 

Numa segunda fase, procederam à análise de factores capazes de explicar a ineficiência. 

Os factores centraram-se em variáveis de cariz político e fiscal. Os resultados apontam no 

sentido da ineficiência se ficar a dever em grande parte a factores de afectação de recursos. 

Os autores referem ainda que os resultados evidenciam que os municípios de menor 

dimensão apresentam maior ineficiência.   

Em Portugal, Afonso e Fernandes (2003) apresentaram um estudo sobre a eficiência 

da despesa dos municípios portugueses recorrendo ao método FDH. Foram calculados 

níveis de eficiência para 51 municípios situados na região de Lisboa e Vale do Tejo. O 

estudo teve como objectivo estimar a extensão dos gastos municipais que são ineficientes, 

ou seja, que correspondem a desperdícios dado o seu afastamento em relação à fronteira 

eficiente. Os resultados sugerem que os municípios em estudo poderiam atingir, em média, 

o mesmo nível de produção local com menos 39% dos recursos despendidos. 

Segundo Coffe e Geys (2005) a qualidade da gestão financeira dos municípios está 

relacionada com questões de natureza social. Nesse sentido, apresentam um trabalho sobre 

o efeito de variáveis de natureza social sobre o desempenho do governo local. Os autores 

elaboram um ensaio tendo por base uma amostra composta por 305 municípios flamengos. 

Como variável relativa ao desempenho recorrem ao rácio entre o excedente fiscal e o total 

das receitas. Para a caracterização dos municípios do ponto de vista social são utilizadas 

como variáveis a actividade associativa, a participação em actos eleitorais e a taxa de 

criminalidade. Os resultados obtidos evidenciam que um melhor nível de vida em termos 

sociais conduz a uma melhor qualidade da gestão financeira do município. No entender dos 

autores, o recurso a dados de natureza local, em comparação com os dados de âmbito 

nacional permite realizar um teste mais rigoroso acerca dos efeitos produzidos por questões 

de natureza social no desempenho do governo local.  

No quadro apresentado é sistematizado um conjunto de estudos sobre a eficiência 

ao nível municipal. 
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Quadro 4 - Autores, instrumentos, variáveis e resultados sobre a eficiência 

 

Autores Amostra Método Variáveis Resultados 

De Borger e 

Kerstens (1994) 

589 

municípios 

belgas 

Tobit  Taxas de imposto locais 

 Nível de instrução dos 

habitantes 

 Rendimento dos habitantes 

 Subsídios per capita 

 Número de partidos na 

coligação 

 

Elevadas taxas de imposto e elevados níveis de 

instrução têm um impacto positivo no nível de 

eficiência. 

Elevados rendimentos dos habitantes, subsídios e 

partidos da coligação têm um impacto negativo na 

eficiência. 

De Borger e 

Kerstens (1996) 

589 

municípios 

belgas 

Tobit  Impostos sobre a propriedade 

 Nível de instrução dos 

habitantes 

 Rendimento dos habitantes 

 Subsídios 

Os impostos sobre a propriedade e o nível de 

instrução dos habitantes tem um efeito positivo na 

eficiência.  

Elevados rendimento dos habitantes e montantes 

elevados de subsídios produzem efeitos negativos 

na eficiência. 

Balaguer-Coll et 

al. (2002) 

Municípios 

espanhóis 

Tobit  Densidade populacional 

 Nível de actividade comercial 

 Receita fiscal per capita 

 Subsídios per capita 

 

A densidade populacional e o nível de actividade 

comercial têm um efeito positivo na eficiência.  

Eleva receita fiscal e subsídios per capita têm um 

efeito negativo no nível de eficiência. 
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Loikkanen e 

Susiluoto (2006) 

353 

municípios 

finlandeses 

Período de  

1994 a 2002 

OLS  Nível de instrução dos 

habitantes 

 Densidade da estrutura urbana 

 Percentagem de trabalhadores 

municipais com idade entre os 30 e 

os 49 anos.  

 Densidade populacional. 

 Rendimento dos habitantes  

 Localização periférica 

 Diversificação de serviços 

 Desemprego 

 

As variáveis nível de instrução dos habitantes, 

densidade da estrutura urbana e percentagem de 

trabalhadores municipais com idade entre os 30 e 

os 49 anos têm um impacto positivo no nível de 

eficiência. 

No entanto, a baixa densidade populacional, 

elevado rendimento dos habitantes, a localização 

periférica a diversificação de serviços e o 

desemprego têm um impacto negativo no nível de 

eficiência dos municípios. 

Balaguer-Coll et 

al. (2007) 

414 

municípios 

valencianos 

Alisamento não 

paramétrico 

 Densidade populacional 

 Receitas fiscais 

 Receitas próprias 

 Défice 

 Subsidios 

 

Das variáveis estudadas apenas a densidade 

populacional produz um efeito positivo no nível de 

eficiência.  

Giménez e Prior 

(2007) 

258  

Municípios 

catalães 

Tobit  Densidade populacional 

 Rendimento dos habitantes 

 Actividade commercial 

 Turismo 

 Distância às capitais de distrito 

 

O estudo mostra que das variáveis estudadas 

apenas a distância à capital de distrito tem um 

impacto negativo na eficiência. Elevada densidade 

populacional, elevado rendimento dos habitantes, a 

actividade comercial e o turismo têm um efeito 

positivo no nível de eficiência dos municípios.  



64 
 

Afonso e Fernandes 

(2008) 

278  

Municípios 

portugueses 

Tobit  Educação dos habitantes 

 Nível de poder de compra dos 

habitantes 

 

O estudo conclui que as duas variáveis têm um 

efeito positivo no nível de eficiência dos municípios. 

Hauner (2008) 89 regiões 

russas 

Regressão 

truncada 

 Rendimento dos habitantes 

 Boa governança 

 Controlo democrático 

 Subsídios federais 

 Despesa 

A eficiência demonstrou ser afectada de forma 

positiva pelo rendimento dos habitantes, pela boa 

governança e pelo controlo democrático. Quanto 

aos subsídios federais e à despesa quanto maiores 

forem, menores níveis de eficiência lhe será 

associada. 

Loikkanen et al. 

(2011) 

353 

municípios 

finlandeses 

Período de  

1994 a 2002 

OLS  Nível de instrução dos 

habitantes 

 Densidade da estrutura urbana 

 Percentagem de trabalhadores 

municipais com idade entre os 30 e 

os 49 anos.  

 Nível de instrução dos gestores 

 Cooperação 

 Localização periférica 

 Desemprego 

 Densidade populacional 

O estudo revelou que o comportamento da 

eficiência é influenciado de forma positiva pelo 

nível de instrução dos habitantes, pela densidade 

da estrutura urbana, pela percentagem de 

trabalhadores municipais com idade entre os 30 e 

os 49 anos, pelo elevado nível de instrução dos 

gestores e pela existência de cooperação. Níveis 

de desemprego elevados, grande densidade 

populacional e a periferia têm um impacto negativo 

no nível de eficiência manifestado pelos 

municípios. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Da leitura do quadro supra pode concluir-se que os resultados obtidos no 

âmbito municipal não são conclusivos no que concerne ao estabelecimento de uma 

relação entre questões de natureza fiscal e níveis de desempenho das autarquias.  

Os estudos de Borger e Kerstens (1994, 1996) concluem que elevadas taxas 

de imposto local e elevadas taxas de imposto sobre a propriedade têm um impacto 

positivo no nível de eficiência dos minicípios.  

No entanto, Balaguer-Coll et al. (2002, 2007) apresentam conclusões em 

sentido diverso. Os resultados dos estudos evidenciam que uma elevada receita fiscal 

per capita e receitas fiscais elevadas produzem um efeito negativo no nível de 

eficiência.   
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2.2. Visibilidade da Receita Fiscal 

2.2.1. Caracterização da Visibilidade da Receita Fiscal 

A temática da ilusão fiscal pode ser abordada do ponto de vista da escolha 

fiscal. Quando os indivíduos decidem como vão ser tributados, através do exercício do 

direito de voto, estão, na realidade, a decidir a forma pela qual são obtidos os recursos 

necessários à satisfação das necessidades sociais que se irão transformar em bens e 

serviços públicos (Samuelson, 1967). Desta forma, a selecção da composição do 

sistema fiscal é sufragada pelos eleitores. Nesse sentido, os indivíduos são colocados 

perante um conjunto de alternativas, a partir das quais deverão realizar uma escolha 

baseada numa análise custo-benefício.  

A avaliação dos custos e benefícios inerentes às diversas alternativas 

propostas decorrerá da percepção que o eleitor tem acerca dos mesmos. No domínio 

fiscal, os indivíduos têm como benefício o acesso a um vasto conjunto de bens e 

serviços públicos e, em contrapartida, têm como custo associado o pagamento de 

impostos que permitam o financiamento dos primeiros. Porém, a percepção de cada 

indivíduo acerca das diversas alternativas que tem ao seu dispor poderá ser enviesada 

uma vez que, em geral, estes evidenciam um défice de conhecimentos que os afasta 

do conhecimento pleno do conjunto de custos e benefícios apresentados pelas 

diferentes opções com que se depara. Se o decisor não estiver na posse de 

informação adequada acerca das alternativas que lhe são colocadas e se não detém 

certezas acerca das mesmas, então, a concepção das alternativas será imperfeita.  

Para além disso, se a sua percepção for influenciada por uma ilusão, a 

concepção das diferentes alterativas será falsa. Importa, no entanto, referir que o 

comportamento sob ilusão não é, necessariamente, irracional e, nesse sentido, 

importa fazer uma distinção. Quando o comportamento individual é dominado pela 

irracionalidade conduz a escolhas inconsistentes. Por contraste, o indivíduo que 

procede a uma escolha na presença de ilusão fá-lo-á de forma consistente. Tal 

significa que quando confrontado com a necessidade de realizar uma escolha, em 

ocasiões distintas mas em circunstâncias idênticas, o indivíduo tenderá a tomar a 

mesma decisão considerando que, mesmo aprendendo com a experiência, a ilusão 

não se dissipa, admitindo que entre duas decisões a sua função de utilidade não se 

alterou.  
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Desta forma, pode considerar-se que a ilusão decorre da forma como as 

diversas alternativas são caracterizadas pelos indivíduos. Ao contrário da ilusão, a 

irracionalidade é uma característica da mente. O artista pode criar uma ilusão 

deliberadamente através do domínio do conhecimento das percepções sensoriais. 

Assim, a investigação sobre a ilusão fiscal pode desenvolver-se a partir da escolha 

fiscal uma vez que esta se baseará numa análise custo-benefício. Ora a aferição quer 

dos custos quer dos benefícios de cada uma das propostas apresentadas decorrerá 

da percepção dos indivíduos. De acordo com Buchanan (1967), as instituições podem 

afectar o investimento em informação e a certeza acerca dos resultados previstos, a 

motivação para a participação individual e outros elementos de escolha através da 

introdução de aspectos ilusórios do comportamento.  

Segundo Lindsey (1976), o objectivo de um político é a sua reeleição. Esta 

dependerá da avaliação relativa que o eleitorado faça do seu desempenho ao longo do 

seu mandato, estando consciente que o eleitor é racional e que suporta custos de 

transacção na obtenção de informação que lhe permita suportar a sua tomada de 

decisão. Por sua vez, o eleitor, fruto do seu comportamento racional, não tem como 

preocupação primordial proceder a uma recolha de informação exaustiva. A procura 

de informação decorrerá até ao ponto em que o respectivo benefício marginal seja 

igual ao custo marginal. Tal facto, tenderá a explicar o interesse dos políticos em 

promover a disseminação de informação junto do eleitorado, adoptando estratégias 

que permitam, assim, fazer baixar os custos inerentes à obtenção de informação por 

parte do eleitorado.  

Com base neste pressuposto, é possível explicar que a oferta de bens e 

serviços seja, deliberadamente, enviesada para a produção de bens e serviços com 

maior visibilidade em detrimento de outros que possuem menor visibilidade, ou seja, 

privilegiam-se aqueles que pela sua natureza ou que pelos indicadores quantitativos 

empregues na sua mensuração revelam potencial mediático comparativamente mais 

elevado. Daqui se depreende que a ilusão poderá ocorrer ao nível da despesa pública.  

A este propósito, e na mesma linha, Oates (1988) defende que a ilusão fiscal 

se pode interligar com a hipótese de existirem erros de percepção sistemáticos dos 

indivíduos no que concerne a parâmetros chave relativos à condução da política fiscal 

que terão como efeito conduzir o eleitorado a escolhas erradas. Assim sendo, a ilusão 

fiscal terá como consequência o surgimento de um sector público com uma dimensão 

excessiva, o que levará a uma perda de bem-estar. Contudo, Wittman (1995) 

contrapõe ao considerar que a obtenção de resultados optimizadores a nível da 
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escolha pública não implica a necessidade de existir informação perfeita assimilada 

por todos os eleitores, dado que o recurso a sinais de competência dos candidatos 

políticos, dos grupos de interesse organizados ou sistemas de informação mais 

elaborados permitem limitar a imperfeição da informação detida por cada eleitor, 

individualmente. 

A abordagem da problemática da ilusão fiscal não é nova. A primeira alusão ao 

tema remonta ao ano de 1845 quando McCulloch na obra Treatise of the Political 

Influence of Taxation and the Funding System, considera que os impostos directos 

contêm menos imperfeições para a percepção dos contribuintes quando comparados 

com os indirectos, uma vez que, a tributação directa implica uma diminuição do 

rendimento dos particulares muito mais óbvia para a generalidade dos cidadãos. 

Três anos mais tarde, Mill (1848) na obra Principals of Political Economy refere 

que se todos os impostos fossem directos a percepção da carga fiscal seria maior e 

haveria uma maior segurança da economia no que diz respeito à despesa pública.  

Apesar de serem considerados pioneiros na abordagem do tema os autores 

referidos anteriormente, o mais citado é Puviani (1903) através da publicação de um 

livro intitulado Teoria dell’ Illusione Finanziaria. Este ofereceu um importante contributo 

ao nível da teoria fiscal. Fasiani (1941) faz alusão à definição de ilusão fiscal proposta 

por Puviani (1903) considerando que este a aborda enquanto representação errada na 

mento do indivíduo por força de um conjunto de circunstâncias diversas. A este 

propósito, também Ricardo (1920) se refere à falta de percepção dos indivíduos no 

que diz respeito ao montante de imposto pago: «… the people who paid the taxes 

never so estimate them, and therefore do not manage their private affairs 

accordingly.».  

Ao desenvolver a sua teoria, Puviani (1903) parte do pressuposto que o estado 

se comporta como um monopolista uma vez que representa uma agência formada por 

um conjunto de pessoas dotadas de poder, sendo o sistema fiscal um instrumento 

através do qual são retirados fundos aos indivíduos que possibilitem o fornecimento e 

financiamento dos bens e serviços que pretendam facultar. Desta forma, de acordo 

com a concepção da classe dominante, a estrutura fiscal é um instrumento através do 

qual se podem extrair fundos ao grupo dominados para fornecer ou financiar bens e 

serviços por estes desejados. O grupo dominador pode ou não mover-se por 

interesses próprios.  
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O grupo dominado pode, apenas, reagir perante as condições com que se 

depara e em que se encontra mas nunca ter parte activa ao longo do processo. Este 

grupo irá, previsivelmente, desencadear esforços no sentido de resistir às regras que 

lhe são impostas e terá consciência da existência de pouca cooperação do grupo que 

os domina. O objectivo deste último grupo, será o de encontrar ou organizar o sistema 

fiscal de forma a minimizar a resistência da classe dominada, assegurando, porém, as 

receitas adequadas. 

Para Buchanan (1967) a visão apresentada por Puviani (1903) de um Estado 

monopolista não tem subjacente nenhuma característica económica especial e a 

realidade económica não necessita de ser o elemento fracturante da sociedade 

dividida em governantes e em governados.  

Contrapondo, Fasiani (1941) considera que na visão de um Estado 

monopolista, este não é equiparado a uma entidade independente acima dos 

indivíduos mas é antes uma instituição identificada com um grupo de indivíduos 

possuidores de autoridade e que exercem o poder que lhes é conferido sobre um outro 

conjunto de indivíduos que são tidos como passíveis de serem dominados. Os 

indivíduos, sobre os quais é exercido o poder, por sua vez, tentam resistir ao 

pagamento dos impostos lançados, embora tenham consciência de que nada podem 

fazer. Desta forma, o objectivo do estado é organizar o sistema fiscal de tal maneira 

que a resistência dos contribuintes seja minimizada, coadunando-se, no entanto, com 

a necessidade de obtenção de um determinado montante de receitas. 

Com base neste pressuposto, o estado pode actuar por duas vias distintas. Por 

um lado, pode agir através do recurso à ilusão já que os contribuintes subestimam a 

sua verdadeira carga fiscal e, por outro lado criando ilusão ao nível dos bens e 

serviços por si fornecidos, fazendo crer que o valor destes é superior ao seu real valor. 

Assim, a orientação do sistema fiscal em consonância com a orientação da despesa 

pública permite reduzir a resistência dos contribuintes ao pagamento dos impostos.   

Nesse sentido, o propósito dos estudos será o de explicar o comportamento do 

grupo dominante na organização do sistema, na tomada de decisões fundamentais no 

domínio da economia pública e explicar o comportamento da classe dominada na 

forma como reage à imposição da carga fiscal. Torna-se, desta forma, evidente que as 

instituições de escolha social podem criar ilusões e que esse aspecto vale a pena ser 

estudado (Buchanan, 1967). 
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Retomando o conceito proposto por Puviani (1903), Fasiani (1941) considera 

que este se baseia no facto de existir uma representação mental errada dos factos, 

causada por diversas circunstâncias entre elas a ilusão política, em sentido amplo, que 

corresponde a juízos políticos errados por parte dos indivíduos. Do ponto de vista 

restrito o fenómeno da ilusão fiscal é abordado como o engano dos indivíduos acerca 

dos fins do Estado e a ilusão tem como objectivo induzi-los em erro no que toca à 

despesa do Estado, bem como à alteração da percepção da sua utilidade. Para além 

de Puviani (1903), também Buchanan (1967) analisa diversos factores que uma vez 

introduzidos no sistema fiscal contribuem para ocultar valor real da despesa pública. 

Assim, são descritas formas de concretizar a ilusão fiscal: obscurecimento da 

quota individual no custo de oportunidade da despesa pública, o recurso a formas 

planificadas de pagamento de forma a tornar menos penoso o momento da colecta, 

tributação através de taxas cobradas em serviços, particularmente, agradáveis para o 

seus utilizadores, aumento do peso da tributação através de um discurso pessimista 

capaz de amedrontar a população, depreciação das alternativas ao pacote de 

tributação que se pretende impor, fragmentação do peso dos impostos através da 

criação de inúmeros elementos tributários com uma colecta média de valor mais 

reduzido e falta de transparência da incidência final dos impostos. O autor observa, 

ainda, que o trabalho desenvolvido por Puviani (1903) apresenta a ilusão fiscal numa 

perspectiva optimista, uma vez que o contribuinte é orientado no sentido de perceber 

uma menor tributação e de elevar os efeitos da despesa pública. 

Oates (1988) recentra a problemática em torno da obtenção da receita fiscal. 

Na perspectiva deste autor os contribuintes demonstram dificuldades em determinar o 

verdadeiro nível de impostos por vários motivos, entre os quais destaca a 

complexidade do sistema fiscal, a confusão acerca da identificação da incidência final 

e o crescimento automático do nível de imposto liquidado por via do aumento da base 

de incidência mais do que por via de um aumento da taxa de imposto. 

Para Wagner (2001), a visão apresentada por Puviani (1903) encontra-se 

ligada, essencialmente, a temáticas relacionadas com a composição da tributação, 

responsabilizando o Estado por gerar uma percepção dos impostos menos 

penalizadora do que aquela que se verifica na realidade, junto do eleitorado.  

O estudo desenvolvido por Da Empoli (2002) também parte do estudo de 

Puviani (1903) para abordar a problemática da ilusão fiscal, tendo considerado que 

esta pode ser encontrada tanto em regimes totalitários como em regimes 

democráticos. Igualmente relevante, é o seu contributo que evidencia que os efeitos 
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da ilusão fiscal podem ser minorados através do recurso à estabilização fiscal, 

independentemente da natureza dos regimes. 

A falta de transparência na organização do sistema fiscal é, também, objecto 

de estudo de Sanandaji e Wallace (2003). Os autores procuram explicar a falta de 

transparência apresentando motivos de duas naturezas. A primeira consubstancia-se 

em causas ligadas à existência de racionalidade limitada, abordando a questão dos 

grupos de interesse. A segunda assenta nos estudos desenvolvidos na área da 

psicologia económica, perspectivando as crenças do eleitorado contribuinte. 

Congleton (2001) aborda os modelos de ignorância racional, considerando que 

o recurso à sonegação de informação bem como a políticas indirectas, não visando 

directamente os agentes, tem como objectivo levar ao seu condicionamento. 

A propósito da informação imperfeita a que o eleitorado tem acesso, Cohen e 

Percoco (2004) apontam-na como consequência de manipulação, defendendo que 

pode assumir diversas formas, nomeadamente, o recurso, a sistemas de 

financiamento especiais, à desorçamentação da despesa pública e à utilização de 

processos fraudulentos na gestão do erário público.  

Um trabalho elaborado por Edelman (2001) evidencia que se verifica um 

interesse na crença destas mensagens ilusórias e que resulta da combinação delas 

servirem propósitos quer dos políticos, quer da maioria dos cidadãos. No entender 

deste autor, esta concertação de posições decorre do facto do discurso ilusório 

permitir, por um lado a materialização de objectivos políticos e, por outro, de 

concretizar o anseio de estabilidade dos cidadãos.  

O trabalho desenvolvido por Sausgruber e Tyran (2005) tem como objectivo 

provar a existência de ilusão fiscal, comprovar que esta é resultado da diversidade de 

impostos e taxas existentes e que a ilusão fiscal tem como consequência um excesso 

de actividade por parte do governo. Os autores referem que os resultados obtidos 

evidenciam que o peso fiscal atribuído à tributação indirecta é, sistematicamente, 

subavaliado verificando-se o inverso no caso da tributação directa. Para além disso, os 

autores concluem que a ilusão fiscal tende a introduzir distorções relevantes na 

tomada de decisão em democracia, que conduz a um excesso de despesa pública e 

que tem propensão para provocar uma redistribuição excessiva. 

Porém, Fasiani (1941) considera que a ilusão fiscal apresenta limites próprios. 

O autor sustenta esta hipótese, baseando-se na teoria do ponto crítico. Nesse sentido, 

poderá acontecer que, por circunstâncias diversas, o ponto crítico, isto é, o máximo de 
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ilusão fiscal imperceptível à generalidade dos indivíduos seja ultrapassado. Se tal 

acontecer, a ilusão optimista dará lugar a uma ilusão pessimista que poderá conduzir a 

situações de contestação social. Fasiani (1941) aponta como circunstâncias desta 

transformação um controlo institucional mais apertado fruto do cepticismo no que diz 

respeito à actuação do Estado, degradação acentuada do rendimento dos particulares, 

crescimento da dívida pública de curto prazo, melhor percepção do património do 

Estado, aumento da resistência ao sistema fiscal vigente e incremento da aversão à 

complexidade do sistema fiscal. Tais circunstâncias redundarão, na opinião do autor, 

numa ilusão fiscal negativa que terá como consequência uma percepção por parte do 

indivíduo de que estão a entregar ao Estado um valor superior àquele que dele 

recebem. 

Alguns autores têm desenvolvido um conjunto de propostas como forma de 

atenuar a ilusão fiscal.   

O modelo proposto por Romer (1999) converge com a necessidade de uma 

maior exposição dos decisores públicos à fiscalização por parte do eleitorado, de tal 

forma que permita limitar a ilusão fiscal que tem como consequência escolhas sub-

óptimas de bem-estar que emanam de decisões tomadas com o recurso a informação 

imperfeita. 

Da Empoli (2002), como já foi referido, desenvolve um estudo cujas conclusões 

evidenciam que os efeitos da ilusão fiscal podem ser debelados através de 

mecanismos de estabilização fiscal, independentemente da natureza dos regimes 

políticos.  

A propósito da complexidade dos sistemas ficais, Hendrick, Wu e Jacob (2007) 

concluem da necessidade de uma reforma dos sistemas fiscais para que se tornem 

mais simples perante o olhar dos indivíduos, facilitando, por essa via, a percepção da 

verdadeira carga fiscal que sustenta o Estado. 

Similarmente, Miranda e Picur (2003) sugerem a simplificação dos esquemas 

de tributação, como forma de redução da falta de percepção dos contribuintes do 

verdadeiro montante de impostos pagos. 

Num sentido diverso, Caplan (2007) recomenda uma reforma do sistema 

educativo no sentido deste proporcionar maior conhecimento e o acesso a mais 

informação como forma de reduzir a existência de ilusão fiscal. 
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Conforme o exposto, a ilusão fiscal ocorre, então, tanto ao nível da despesa 

pública como da receita pública.  

No que diz respeito à despesa, a ilusão é idêntica à do sector privado e 

consiste na valorização da qualidade ou da quantidade dos serviços, factores estes 

que são aproveitados para justificar maiores níveis de despesa. Relativamente às 

receitas públicas, a ilusão ocorre pelo facto dos indivíduos não serem capazes de 

conhecer o montante total de imposto pago.  

Nesse trabalho, a expressão visibilidade da receita fiscal reportar-se-á à ilusão 

fiscal do lado da receita, ou seja, reportar-se-á falta de percepção sistemática dos 

indivíduos da sua verdadeira carga fiscal, conforme o defendido por Puviani (1903). 

 

2.2.2. Indicadores da Visibilidade da Receita Fiscal 

Ao longo deste ponto pretende-se realizar uma síntese das principais teorias e 

trabalhos empíricos acerca dos indicadores da visibilidade da receita fiscal. 

Uma vez que este trabalho pretende construir um indicador capaz de medir a 

visibilidade da receita fiscal em diferentes países, julga-se ser conveniente apresentar 

uma revisão de literatura que abranja tais indicadores, partindo da obra de Puviani 

(1903) que defende que a ilusão fiscal se pode concretizar quer por via da receita 

pública quer por via da despesa pública. Na perspectiva da receita pública verifica-se 

que o estado pode recorrer a um vasto conjunto de instrumentos que permitem 

anestesiar o contribuinte, isto é, que possibilitam ocultar a percepção da verdadeira 

carga fiscal que é suportada pelos indivíduos. 

Embora o tema seja objecto de estudo desde há muito tempo, a verdade é que 

não existem muitos estudos de cariz empírico. Nos estudos que de seguida serão 

analisados a visibilidade fiscal é introduzida em modelos econométricos como factor 

explicativo do comportamento da despesa pública e/ou da receita pública.  

Nesse sentido, estes estudos recorrem a um determinado indicador de 

visibilidade fiscal e introduzem-no no modelo como variável explicativa testando desta 

forma a sua capacidade de influenciar ou não a despesa e/ou a receita.  
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O primeiro autor a medir a visibilidade da receita fiscal através de um indicador 

próprio foi Miguel Roig-Alonso (1996).  

A revisão da literatura contemplará, então, a abordagem destas variáveis e do 

indicador proposto por Miguel Roig-Alonso (1996). Para cada uma delas procurar-se-á 

sintetizar os principais contributos teóricos e empíricos.  

Na literatura das Finanças Públicas o desempenho fiscal é definido em termos 

de equidade e justiça entre os diferentes grupos de contribuintes e em termos da 

adequabilidade na criação de receitas suficientes para cobrir os custos do governo, 

nomeadamente aqueles relativos ao fornecimento de bens e serviços públicos. 

O sistema fiscal, conjunto ordenado dos impostos, tem um objectivo financeiro 

que é a satisfação das necessidades do Estado e um extra-financeiro que visa a 

repartição justa dos rendimentos, tentando equilibrar a distribuição da carga fiscal para 

melhorar a equidade dos contribuintes, a eficiência e eficácia económicas e sociais 

dos impostos. A diferente implementação dos impostos, directos e indirectos, é 

portanto realizada em função da concretização destes objectivos. 

Os impostos directos incidem sobre a matéria colectável directamente 

determinada, produzindo manifestações imediatas da capacidade produtiva, havendo 

uma absorção imediata por parte do Estado de parte da matéria colectável. A 

probabilidade de erro no cálculo directo da matéria colectável é elevada, sendo na 

maioria das vezes propositada devido à reacção negativa dos contribuintes, que se 

traduz na evasão fiscal.  

Desta forma, basta ocorrer esta situação para que se verifique uma diminuição 

da receita fiscal e a distorção do equilíbrio e da justa repartição da carga fiscal. Este 

facto, traduzir-se-á numa obstrução da capacidade de atingir os objectivos fiscais 

propostos, sobretudo se se pretende reformar o sistema fiscal combatendo a 

ineficiência, a desorganização e a injustiça. 

No entanto, o Estado pode corrigir estas disparidades e obter outras 

vantagens, implementando impostos indirectos, apesar destes serem, em muitas 

circunstâncias, regressivos – a taxa de imposto diminui à medida que a matéria 

colectável aumenta, contrariando o conceito de igualdade tributária. 

A repartição dos rendimentos fiscais obedecerá à igualdade tributária se se 

pautar pela generalidade e pela uniformidade dos impostos. A generalidade reporta-se 

ao facto de todos os cidadãos, sem excepção, estarem adstritos ao pagamento de 
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imposto, enquanto a uniformidade se revê na existência de critérios idênticos na 

repartição dos impostos. Isto conduz-nos a dois outros conceitos de igualdade, a 

igualdade vertical e a igualdade horizontal. A primeira impõe que pessoas com 

rendimentos diferentes devem pagar montantes de imposto diferentes, já a segunda 

impõe que pessoas com o mesmo rendimento paguem igual montante de imposto. 

Assim, em vez de se determinar directamente a matéria colectável através da 

sua posse ou obtenção que, como já vimos, pode induzir em erro no caso de existirem 

rendimentos não declarados, o Estado pode determiná-los indirectamente através da 

utilização que dela se faz, ou seja, o imposto irá incidir sobre o rendimento ou 

património utilizado. 

Com este procedimento, o Estado consegue corrigir as deficiências da 

tributação directa, nomeadamente, receitas ocultas e diminuição da reacção dos 

contribuintes perante o imposto. A última, resulta do facto do imposto ser pago em 

parcelas, à medida que o contribuinte adquire bens para a satisfação das suas 

necessidades, o que conduzirá a uma certa anestesia fiscal. Esta traduz-se num 

sentimento de menor perda de rendimento do que aquela que de facto se verifica. Por 

outro lado, os impostos indirectos apresentam uma vantagem face aos directos no que 

se refere aos custos inerentes à sua implementação. 

Porém, o Estado poderá manipular esta implementação em função de outros 

objectivos que não aqueles que se referem à prossecução de políticas redistributivas 

equitativas, conduzindo à ilusão fiscal.  

Puviani (1903) aborda a questão da visibilidade dos impostos referindo que os 

impostos incorporados no preço dos produtos permitem que o contribuinte não tenha 

noção da quota-parte de imposto que está incluído no preço. Estes impostos 

indirectos, enfraquecem o sinal no que respeita à redução do rendimento por eles 

provocada e têm um ruído elevado porque o preço do bem e/ou serviço inclui tanto o 

imposto como o preço desse mesmo bem e/ou serviço. Desta forma, o contribuinte 

perde a consciência da cobrança do imposto e do montante a ele associado. 

Ferber (1954) realizou um estudo que indica que apenas 30% dos inquiridos 

tinham consciência da redução das taxas nos E.U.A., e muitos deles não conseguiam 

distinguir os produtos sujeitos a imposto dos não sujeitos. 

Schmölders (1959) corrobora esta tese. Os contribuintes alemães 

demonstraram uma grande ignorância sobre as taxas de imposto. As famílias de 

rendimentos mais baixos sobrestimavam as suas cargas fiscais enquanto as de 
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rendimentos mais elevados cometiam o erro contrário. Por outro lado, a repercussão 

dos impostos das empresas no preço dos bens e/ou serviços por elas fornecidos 

produziam um impacto de 40% nas receitas geradas pelo Estado. 

Em 1970, Mill refere que os impostos directos sobre o rendimento são mais 

visíveis e que, como tal, um crescimento excessivo do governo se repercutirá nos 

impostos indirectos. Aqui estão incluídos os impostos sobre as vendas que conduzem 

à ilusão fiscal porque se desconhece o montante total acumulado com que se contribui 

apesar de serem conhecidas as taxas.  

Além disso, uma vez que os impostos indirectos são pagos à medida que o 

contribuinte vai utilizando o seu rendimento para satisfazer as suas necessidades, este 

perde sensibilidade perante tal sacrifício fiscal. 

Por contraposição, os impostos directos apresentam uma maior visibilidade 

uma vez que o contribuinte se vê privado de uma parte do seu rendimento. De facto, a 

reacção do contribuinte ao lançamento de um imposto directo é mais forte porque ao 

pagar esse imposto o contribuinte vê ser-lhe retirada uma parte do seu rendimento o 

que fará com que, desde logo, possa acabar por ter de fazer restrições ao consumo 

penalizando a satisfação das suas necessidades. Apesar disso, a introdução de 

figuras como a retenção na fonte e a progressão das taxas conduzem à ilusão. 

No que se refere aos impostos sobre o rendimento, a introdução da 

progressividade nas taxas cria uma percepção de sobrecarga nos impostos. Pagar 

impostos significa abdicar de uma parcela de rendimento a favor do Estado. O 

rendimento vale pela sua utilidade, logo ao pagar imposto o contribuinte vê-se privado 

de uma parte dessa utilidade que se traduz num sacrifício.  

Existirá, então, equidade vertical se se verificar igualdade no sacrifício de 

utilidade de todos os contribuintes. A aceitação do princípio de que devem ser os 

cidadãos detentores de maiores rendimentos os que mais devem contribuir para as 

receitas públicas conduziu à generalização do sistema de taxas progressivas. Neste 

sistema a taxa média de imposto é progressiva, ou seja, à medida que o rendimento 

aumenta a taxa também aumenta. Para além da taxa média, o contribuinte também 

conhece a taxa marginal de imposto que se define como a relação percentual entre o 

aumento do imposto e o aumento da matéria colectável. Ora no sistema de taxas 

progressivas a taxa marginal é superior à taxa média, o que conduz a uma distorção 

da percepção do contribuinte dado que este faz a análise da sua carga fiscal tendo por 
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referência a taxa marginal. Esta prática conduz a uma ilusão pessimista, uma vez que 

o contribuinte pensará que existe sobrecarga fiscal. 

No que diz respeito à retenção na fonte, antes dela existir o pagamento do 

imposto anual era efectuado numa única prestação. A percepção daqui decorrente era 

a de que a despesa do governo era excessiva, dado o elevado nível de percepção na 

quantificação do montante total de imposto pago. A figura da retenção na fonte 

introduz uma ilusão uma vez que o imposto é cobrado pela entidade patronal. No final 

de cada mês, ao valor do salário total do trabalhador é-lhe retirado o montante de 

imposto a pagar. Apesar do argumento referido para a adopção desta medida ser uma 

maior comodidade para o contribuinte, a verdade é que ela gera uma certa anestesia 

fiscal, para além de sonegar ao contribuinte o custo de oportunidade de efectuar esta 

retenção de parte do seu rendimento.  

Enrick (1963) realizou estudos que mostraram que só ligeiramente mais de 

metade dos inquiridos tinha capacidade para estimar a sua real taxa de imposto sobre 

o rendimento. Mais ou menos ¼ dos inquiridos sobrestimava ou subestimava a sua 

obrigação em mais de 20%. Uma das hipóteses colocadas sobre este tipo de imposto 

é o facto da retenção na fonte gerar ilusão fiscal porque o contribuinte paga o imposto 

de forma parcelar e não efectua o desembolso real da quantia a pagar. 

A elasticidade do sistema fiscal apresenta-se, igualmente, como factor de 

ilusão fiscal e permite medir o impacto produzido nas receitas do governo induzido por 

alterações no rendimento, mantendo-se as taxas de imposto constantes. Assim, Oates 

(1975) propõe como medida da elasticidade o rácio entre a as receitas de impostos 

sobre o rendimento e as receitas fiscais totais. Oates (1975) testa esta variável para 

explicar o crescimento da despesa pública, concluindo que esta é estatisticamente 

significativa. 

Buchanan (1967) coloca a hipótese da elasticidade da estrutura de impostos 

constituir um factor de ilusão fiscal. Para tal, o autor faz referência às diferenças de 

informação para os contribuintes decorrentes de aumentos de imposto realizados via 

processos arbitrários e aumentos de imposto automáticos. No caso dos aumentos de 

imposto se ficarem a dever à acção política, isto implica que se proceda à discussão 

pública da política fiscal e das medidas conducentes a esse aumento de imposto. Este 

processo será exposto na comunicação social, o que fará com que o contribuinte 

tenha uma maior percepção do aumento da sua carga fiscal. Porém, no caso de 

aumentos de imposto decorrentes de ajustes automáticos o aumento das receitas 

advém de uma resposta automática do sistema fiscal a alterações da actividade 



78 
 

económica, e este aumento da carga fiscal poderá ou não ser percepcionado e 

consciencializado pelos contribuintes. 

Assim, Buchanan (1967, 1974) e Wagner (1974) sustentam que sistemas 

fiscais mais elásticos tendem a gerar maiores níveis de despesa devido à existência 

de ilusão fiscal. De acordo com esta tese, se as taxas de imposto não são alteradas os 

indivíduos não despenderão esforço com o objectivo de obter informação capaz de 

lhes proporcionar uma melhor percepção e avaliação do aumento da sua carga fiscal 

ao longo do tempo que decorre, essencialmente, devido à elasticidade do sistema 

fiscal. 

A progressividade das taxas de imposto, é muito sensível a este tipo de 

processos. Assim, o ajuste automático permite ao governo iludir o contribuinte uma 

vez que este subestima a sua carga fiscal, por um lado, e por outro permite-lhe realizar 

um maior nível de despesa pública por via do aumento de receitas gerado. 

Relativamente ao imposto sobre as empresas, já anteriormente foi referido que 

a ilusão versa, essencialmente, o contribuinte dado que as empresas repercutem os 

impostos nos preços dos produtos o que faz com que, em última instância, quem 

pague estes impostos seja o contribuinte no preço total do bem e/ou serviço. 

Outro imposto a salientar é o imposto sobre o património. Esta é a fonte de 

receita mais importante para o poder local. Para o inquilino este imposto constitui um 

imposto indirecto, ou seja, pouco visível dado que ele é repercutido no valor das 

rendas. 

Um estudo da “Advisory Commision on Intergovernmental Relations” (1972) 

refere que o imposto sobre a propriedade é muito popular para os inquilinos, o que 

corrobora o que atrás foi dito. Por outro lado, existe dificuldade em perceber que estes 

impostos são capitalizados no valor da terra, com benefício directo para o proprietário 

desse activo. 

Byrnes, Dollery e Wallis (2001) referem-se à ilusão fiscal decorrente dos 

impostos sobre a propriedade. Partem do pressuposto de que apenas os eleitores que 

são proprietários e consequentemente contribuintes deste imposto podem aferir 

correctamente do custo dos bens e serviços públicos locais, uma vez que este imposto 

é a principal fonte de receita das autarquias locais. Assim, um aumento na proporção 

do número de proprietários de uma dada localidade conduzirá a um aumento da 

despesa pública nessa mesma localidade. 
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Worthington (1994) elabora um estudo sobre o efeito da variação do número de 

proprietários no comportamento da despesa pública local. Este estudo tem por base 

uma amostra de 46 municípios e obtém resultados que apontam para a existência de 

uma relação estatisticamente significativa e negativa entre o número de proprietários 

locais e o montante de despesa pública local. 

Heyndels e Smolders (1994) efectuam um estudo sobre este factor de ilusão 

fiscal e concluem que não existe qualquer tipo de relação entre a propriedade e a 

despesa pública local no caso belga.   

Uma outra forma de ilusão fiscal está associada ao lançamento de impostos 

que parecem favoráveis. Se o imposto for cobrado apenas em momentos pontuais nos 

quais um determinado acontecimento tenha gerado um rendimento altamente 

favorável, o imposto será visto como um mal menor e parecerá menos oneroso. Aqui, 

incluem-se os impostos sobre sucessões e doações, donativos e impostos sobre a 

transferência de activos, exceptuando a mais-valias. Os prémios, certidões de 

casamento, licenças de caça, também aqui se incluem. Em todos estes casos o 

imposto decorre de um acontecimento benéfico para quem vai ter de o pagar. A título 

de exemplo vejamos o que acontece no imposto sobre sucessões e doações. O bem 

herdado ou doado constitui para quem o recebe um acréscimo patrimonial inesperado, 

minorando, por isso, a resistência do pagamento do imposto lançado sobre esta 

operação. 

Segundo Buchanan (1980) as contribuições para a segurança social 

constituem, igualmente, um imposto. A necessidade dos indivíduos se sentirem 

seguros, faz com que adiram a este tipo de fluxos.  

Os aumentos das taxas de desconto para a segurança social são aceites com 

pouca resistência pelos contribuintes, uma vez que estas prestações no futuro servirão 

para pagar a sua reforma. Contudo, se se descontarem os pagamentos futuros de 

acordo com as taxas em vigor, concluir-se-ia que os custos são maiores que os 

benefícios, incorrendo o contribuinte em ilusão.  

Mesmo que alguém reconheça que o sistema possa entrar em falência, a 

tendência é considerar-se que, ainda assim, no futuro haverá quem contribua e, por 

isso, os pagamentos serão sempre efectuados. Esta é outra faceta da ilusão. Se assim 

não fosse, verificar-se-ia uma grande resistência no pagamento destas contribuições. 

Como se pode verificar, existem diversas formas de tributar o contribuinte, pelo 

que a própria estrutura do sistema fiscal afecta a percepção da carga fiscal dos 



80 
 

indivíduos. Um imposto único sobre o rendimento será mais visível do que esse 

montante de imposto dividido em parcelas. Assim, quanto mais complexo for o sistema 

de impostos, maior será o nível de ilusão fiscal. Será, então, muito difícil o indivíduo ter 

consciência e conhecimento do montante exacto de imposto total pago. 

Se o sistema fiscal for muito complexo e os itens da receita forem pouco 

visíveis, o indivíduo não terá motivação para estar informado sobre a sua carga fiscal 

dados os custos inerentes à obtenção de informação. As componentes deste custo 

são: o custo da informação em relação à forma de aceder à receita pública, o custo 

relativo ao acesso à receita e o custo associado à complexidade do sistema de 

receitas.  

Assim sendo, à medida que o indivíduo obtém informação, vê os custos 

relativos a este processo serem positivos e crescentes. Se o sistema fiscal for muito 

complexo, o benefício marginal da obtenção de informação aproximar-se-á 

rapidamente de zero, o que desencorajará o contribuinte de procurar quantificar o 

montante exacto desembolsado em termos de imposto total. Concluindo, os sistemas 

fiscais tenderão a ser cada vez mais complexos para aumentar o nível de invisibilidade 

dos impostos.  

As falsas promessas constituem outra forma de ilusão fiscal uma vez que o 

governo anuncia programas de curto prazo que posteriormente, depois de estarem em 

funcionamento, acabam por ser de longo prazo. Um dos argumentos mencionados 

para a continuação destes programas são os custos de arranque desses projectos. 

Em relação ao timing do anúncio das taxas, o contribuinte preferirá que o 

governo anuncie os impostos antes de os colocar em vigor, para que possa efectuar 

ajustamentos no seu comportamento. Assim, o contribuinte insistirá sempre para que 

exista pré-anúncio das medidas, e até que este seja obrigatório. Este pré-anúncio 

reporta-se a alterações tanto no imposto sobre o rendimento como no imposto sobre o 

património.  

No caso do imposto sobre o rendimento corrente, ainda que não seja feito pré- 

anúncio, o contribuinte poderá reagir de imediato alterando o trade-off trabalho/lazer. 

Aqui, como a base de incidência de imposto não existe se o contribuinte não trabalhar, 

ou seja, como ela vai surgindo ao longo dos períodos, o ajuste comportamental terá 

eficácia.  

Porém, no caso do imposto sobre o património isto não se verifica já que 

estamos perante um stock. Neste caso, o comportamento do contribuinte poderá 
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passar pela alienação do seu património. Ainda assim, como o capital que é a base de 

imposto já existe, e é anterior ao anúncio, será sempre alvo de imposto, pelo que se 

considera o imposto sobre o património um imposto ex post, ainda que seja feito pré-

anúncio. Exceptua-se deste caso, o lançamento de imposto sobre o património cuja 

base de incidência se limite apenas ao património adquirido posteriormente ao 

anúncio. 

Daqui retiramos duas implicações. Uma, é a de que o contribuinte terá sempre 

interesse em que seja obrigatório o pré-anúncio das taxas de imposto. A outra, é a de 

que ele terá preferência, a este nível, por um imposto sobre o rendimento, sendo 

avesso a um imposto sobre o património, uma vez que o primeiro permite realizar 

ajustes de comportamento mais eficazes perante um pré-anúncio de taxas de imposto. 

Então, a não existência de pré-anúncio de alterações nas taxas de imposto conduzirá 

à ilusão fiscal. 

De seguida abordar-se-ão os instrumentos de visibilidade fiscal que são 

introduzidos em modelos enquanto variável proxy da ilusão fiscal para explicar o 

comportamento da despesa pública. 

 

2.2.2.1. Complexidade do Sistema Fiscal 

A literatura da ilusão fiscal postula que a estrutura das receitas ou o método 

escolhido para financiamento do governo constitui um factor importante na forma como 

os contribuintes avaliam a sua carga fiscal.  

White (1983) advoga que a diversificação das receitas por parte do governo 

está relacionada com a correlação existente entre dois ou mais impostos. Com o 

objectivo de reduzir a flutuação das receitas fiscais a estrutura do sistema fiscal 

desejável deveria incluir impostos que não apresentassem uma correlação perfeita. 

Tal significa que as diversas receitas fiscais não apresentaram exactamente o mesmo 

comportamento num mesmo momento. A ausência de correlação perfeita permitirá 

que, se por algum motive se verificar um decréscimo de receita num dado imposto, 

esta redução da receita fiscal poderá ser compensada por outra fonte de receita que 

não apresente as mesmas alterações (White,1983). 



82 
 

No entanto, a estrutura do sistema fiscal afecta a percepção da carga fiscal dos 

indivíduos. Um imposto único sobre o rendimento será mais visível do que esse 

montante de imposto dividido em parcelas. Assim, quanto mais complexo for o sistema 

de impostos, maior será o nível de ilusão fiscal. Será, então, muito difícil o indivíduo ter 

consciência e conhecimento do montante exacto de imposto total pago. 

Como refere Oates (1988) um dos motivos pelos quais os contribuintes 

apresentam dificuldades na determinação da sua verdadeira carga fiscal reside na 

complexidade do sistema fiscal. 

Puviani (1903) aborda a complexidade dos sistemas fiscais afirmando que para 

evitar o pagamento de um imposto único sobre o rendimento, este é dividido em partes 

gerando o efeito de ilusão fiscal. Se o imposto pago se cingir a um imposto único 

sobre o rendimento em vez de se proceder ao pagamento de diversos impostos o 

indivíduo terá certamente maior consciência do sacrifício daí decorrente. 

Buchanan (1967) refere que os governos uma vez eleitos concebem estruturas 

fiscais que permitam atenuar a percepção da carga fiscal dos contribuintes para assim 

poderem obter maiores receitas. Neste contexto, os sistemas fiscais mais complexos, 

ou seja, com uma diversificação de fontes de receita, servem melhor o interesse do 

governo uma vez que conduzem a uma subestimação da carga fiscal percebida pelos 

contribuintes, que decorre do enfraquecimento da percepção do montante total de 

impostos pagos. 

O primeiro estudo empírico que aborda este tema é apresentado por Wagner 

(1976) que testa a hipótese de existir uma relação entre alterações nas receitas fiscais 

per capita e a complexidade do sistema fiscal. Este modelo propõe como medida da 

complexidade do sistema fiscal o índice de concentração Herfindahl e tem como 

amostra 50 cidades. Os resultados obtidos indicam que existe uma relação negativa e 

estatisticamente significativa entre estas duas variáveis o que corrobora a tese de que 

as alterações nas receitas fiscais são induzidas pela complexidade do sistema 

inerente.  

Pomerehne e Schneider (1978) desenvolvem duas variáveis diferentes e 

correlacionadas. Uma que aborda, tal como Wagner propõe, a complexidade do 

sistema fiscal e a outra tem em consideração a natureza da receita fiscal, 

nomeadamente, no que respeita à sua visibilidade. Os resultados apresentados 

corroboram aqueles que Wagner apresenta.  



83 
 

Baker (1983) apresenta um modelo que inclui como variável de ilusão fiscal o 

mesmo índice e os resultados obtidos mostram que existe uma forte relação entre o 

montante de imposto pago e a complexidade do sistema fiscal. Breenden e Hunter 

(1985) encontram uma relação estatisticamente significativa entre as receitas fiscais e 

a complexidade do sistema fiscal que é quantificada também através do índice 

Herfindahl. Este modelo foi aplicado a 37 cidades norte americanas.  

Misiolek e Elder (1988) testam a importância da complexidade do sistema fiscal 

no comportamento das receitas reais e das despesas reais locais. Este teste realiza-se 

através da construção de um modelo que inclui o índice de concentração Herfindahl. 

Esta variável apresenta um coeficiente que em nenhum dos casos é estatisticamente 

significativo para além de o sinal esperado tanto para o coeficiente do modelo relativo 

às receitas bem como ao das despesas ter sinal diferente do esperado. Este facto 

poderá, na opinião dos autores ficar a dever-se às transferências de impostos, cuja 

variável neste modelo é significativa. 

Em 1994, Heyndels e Smolders testam os efeitos de ilusão gerados pela 

complexidade do sistema fiscal na despesa local, recorrendo ao índice de 

concentração Herfindahl como medida dessa complexidade, tal como Wagner propõe 

em 1976. O resultado do estudo realizado com uma amostra de 302 municípios 

flamengos, e após a regressão dos dados pelo método OLS, revela que esta variável é 

estatisticamente significativa, uma vez que o coeficiente da variável complexidade é 

negativo, confirmando as expectativas, e estatisticamente significativo, corroborando 

como tal os resultados obtidos por Wagner (1976). 

Suyderhoud (1994) conclui que estruturas fiscais mais complexas induzem a 

um aumento da carga fiscal. 

Hendrick e Moyer (2001) elaboram um estudo sobre o impacto da 

diversificação de receitas no esforço fiscal. Este estudo tem por base uma amostra 

constituída por 260 municípios da área metropolitana de Chicago para o período de 

1988 a 1997. O modelo pretende explicar o esforço fiscal relacionando-o com 

aspectos demográficos, socio-económicos e financeiros. Este modelo inclui como 

variável de ilusão fiscal a diversificação de receitas. O esforço fiscal ou carga fiscal 

define-se como a receita fiscal total sobre o rendimento total da comunidade e 

representa a percentagem de rendimento pago ao governo. Esta variável permite 

averiguar em que medida o governo usa a sua capacidade de lançar impostos. Quanto 

à variável diversificação de receitas é medida com base no índice de concentração 

Hirschman-Herfindahl. Este índice é calculado com base em quatro categorias de 
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receitas: imposto sobre a propriedade, imposto sobre as vendas, outros impostos e 

receitas extra-fiscais. Os autores concluem que existe uma relação significativa e 

negativa entre o esforço fiscal e a diversificação de receitas. 

 

2.2.2.2. Visibilidade dos Impostos 

Como vimos, os eleitores podem ser mais propensos a preferir certo tipo de 

impostos em detrimento de outros. Os impostos mais visíveis são mais propensos a 

provocar resistência pública, enquanto os impostos que são associados a um 

benefício ou pagos em pequenas parcelas ao longo do ano, parecem gerar um maior 

apoio público (Prasad 2012). 

O Estado tenderá a incluir no sistema fiscal impostos directos e impostos 

indirectos como forma de atenuar os efeitos produzidos quer pelos impostos directos 

quer pelos impostos indirectos, como foi abordado em secção anterior. 

Contudo, o Estado poderá manipular o sistema fiscal e a repartição da receita 

obtida através de impostos directos e indirectos, em função de outros objectivos que 

não aqueles que se referem à prossecução de políticas redistributivas equitativas, 

conduzindo à ilusão fiscal. 

Na sua obra, Puviani (1903) refere-se à questão da visibilidade dos impostos 

considerando que os impostos incorporados no preço dos produtos possibilitam que o 

contribuinte não tenha a noção da quota-parte de imposto que se encontra incluída no 

preço.  

Assim, estes impostos de natureza indirecta enfraquecem o sinal no que diz 

respeito à redução do rendimento por eles induzida. Para além disso, possuem um 

ruído elevado, uma vez que, o preço do bem ou serviço inclui tanto o imposto como o 

respectivo preço. Desta forma, o indivíduo perde a consciência da cobrança do 

imposto inerente à compra bem como do montante a ele associado. 

A corroborar tal pressuposto, um estudo realizado por Ferber (1954) evidencia 

que apenas 30% dos inquiridos tinham consciência da redução das taxas nos E.U.A., 

e muitos deles não conseguiam distinguir os produtos sujeitos a imposto dos não 

sujeitos. 
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Também Schmölders (1959) corrobora esta tese. Os contribuintes alemães 

demonstraram uma grande ignorância sobre as taxas de imposto. As famílias de 

rendimentos mais baixos sobrestimavam as suas cargas fiscais enquanto as de 

rendimentos mais elevados cometiam o erro contrário. Por outro lado, a repercussão 

dos impostos das empresas no preço dos bens e/ou serviços por elas fornecidos 

produziam um impacto de 40% nas receitas geradas pelo Estado. 

Em 1970, Mill refere que os impostos directos sobre o rendimento são mais 

visíveis e que, como tal, um crescimento excessivo do governo se repercutirá nos 

impostos indirectos. Neste âmbito estão incluídos os impostos sobre as vendas que 

conduzem à ilusão fiscal dado que se desconhece o montante total acumulado com 

que se contribui apesar de serem conhecidas as taxas. Além disso, uma vez que os 

impostos indirectos são pagos à medida que o contribuinte vai utilizando o seu 

rendimento para satisfazer as suas necessidades, este perde sensibilidade perante tal 

sacrifício fiscal. 

Por contraposição, os impostos directos aduzem uma maior visibilidade uma 

vez que o contribuinte se vê privado de uma parte do seu rendimento. De facto, a 

reacção do contribuinte ao lançamento de um imposto directo é mais forte porquanto 

ao pagar esse imposto o contribuinte vê ser-lhe retirada uma parte do seu rendimento 

o que fará com que, desde logo, possa acabar por ter de fazer restrições ao consumo 

penalizando a satisfação das suas necessidades. Apesar disso, a introdução de 

figuras como a retenção na fonte e a progressão das taxas conduzem à ilusão. 

No que se refere aos impostos sobre o rendimento, ainda que mais visíveis 

quando comparados com os impostos indirectos, Buchanan (1967) identifica um 

conjunto de factores que contribuem para a existência de ilusão fiscal entre os quais o 

recurso a formas planificadas de pagamento do imposto no sentido de tornar menos 

penoso o momento da colecta.  

A este propósito, o estudo elaborado por Enrick (1963) mostra que só, 

ligeiramente, mais de metade dos inquiridos tinha capacidade para estimar a sua real 

taxa de imposto sobre o rendimento. Mais ou menos ¼ dos inquiridos sobrestimava ou 

subestimava a sua obrigação em mais de 20%. Uma das hipóteses colocadas sobre 

este tipo de imposto é o facto da retenção na fonte gerar ilusão fiscal porque o 

contribuinte paga o imposto de forma parcelar e não efectua o desembolso real da 

quantia a pagar. 
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O estudo da visibilidade dos impostos é ambíguo dado que os resultados 

obtidos em estudos realizados por alguns autores são divergentes. Puviani (1903) 

apresenta como exemplo de invisibilidade dos impostos a sua inclusão no preço dos 

bens e serviços privados. Neste âmbito, o indivíduo não se apercebe do montante de 

imposto pago, desconhecendo por vezes a sua existência. O perdurar desta situação 

ao longo do tempo faz com que o contribuinte comece a perder a noção da cobrança 

do imposto. 

Buchanan e Wagner (1977) salientam a importância dos impostos indirectos 

enquanto instrumento de ilusão fiscal uma vez que este tipo de imposto é cobrado 

através da sua inclusão no preço final dos bens e serviços o que permite que o 

contribuinte tenha uma menor percepção do pagamento do imposto e do seu 

montante. 

Pomerehne e Schneider (1978) efectuam um estudo sobre o comportamento 

da despesa pública local, no qual incluem a visibilidade dos impostos como variável de 

ilusão fiscal. Os autores partem do pressuposto que um conjunto de impostos menos 

visíveis conduz a um aumento da despesa pública local. Para tal, as receitas foram 

divididas em 11 categorias, sendo depois apresentadas duas variáveis, uma relativa 

aos impostos muito visíveis e outra relativa aos impostos pouco visíveis. O modelo foi 

testado em 110 municípios suíços e os resultados obtidos permitem concluir que os 

coeficientes relativos a estas duas variáveis são estatisticamente significativos. 

 Misiolek e Elder (1988) pretendem explicar o comportamento da despesa e da 

receita local. No modelo apresentado incluem uma variável relativa à visibilidade dos 

impostos que é obtida através do rácio entre os impostos considerados mais visíveis, 

como o imposto sobre o rendimento, o imposto sobre as vendas e o imposto sobre a 

propriedade, e o total das receitas fiscais. Os resultados apresentados indicam que o 

sinal do coeficiente estimado para esta variável é diferente do esperado, para além de 

não ser estatisticamente significativo. Assim, os autores não encontram resultados que 

permitam aferir a existência de uma relação entre a visibilidade dos impostos e os 

níveis de despesa pública verificados.  

Ainda no âmbito da visibilidade dos impostos Pommerehne e Schneider (1983) 

realizam um estudo com o objectivo de testar a hipótese da popularidade do governo 

ser influenciada pela carga fiscal suportada pelos contribuintes. O estudo teve por 

base, dados relativos à Austrália durante os anos 70 e conclui que a popularidade do 

governo é influenciada de forma negativa pela carga fiscal total e também pelo peso 

dos impostos directos no total das receitas fiscais. Por outro lado, concluem que a 
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percentagem de impostos indirectos tem pouco impacto no índice de popularidade do 

governo, uma vez que os impostos indirectos são muito menos visíveis que os 

impostos directos. 

Tyram e Sausgruber (2000) testam a existência de ilusão fiscal devido à 

visibilidade dos impostos. Para tal, colocam a hipótese da carga fiscal resultante da 

aplicação de impostos indirectos ser mais difícil de ser cognitivamente percepcionada 

do que a carga fiscal resultante de impostos directos, uma vez que os impostos 

indirectos se encontram incorporados nos preços de mercado dos bens e serviços. 

Este estudo de laboratório teve como amostra 44 estudantes de áreas diferentes da 

económica da Universidade do Arizona. Os resultados obtidos evidenciam que 2/3 dos 

indivíduos têm uma percepção errada da sua carga fiscal. Para além disso, os 

resultados mostram que a ilusão fiscal é mais acentuada no que diz respeito aos 

impostos indirectos quando comparados com os impostos directos.  

No mesmo sentido, Wagner (2001) reconhece a importância da composição da 

receita fiscal como forma de promover a ilusão fiscal. Neste âmbito, o autor considera 

que a preponderância da tributação indirecta relativamente à tributação directa na 

composição da receita pública conduzirá à ilusão fiscal. Assim, a proporção dos 

impostos indirectos sobre os impostos directos ou a proporção dos impostos 

alfandegários no total colectado constituem indício de ilusão fiscal. 

 

2.2.2.3. Elasticidade dos Impostos 

A elasticidade do sistema fiscal, como vimos anteriormente, apresenta-se como 

forma de ilusão fiscal e advém do impacto produzido nas receitas do governo através 

de alterações do rendimento, mantendo-se as taxas de imposto constantes. A este 

propósito, Buchanan (1967) explica que no caso de aumentos de imposto decorrentes 

de ajustes automáticos o aumento das receitas advém de uma resposta automática do 

sistema fiscal a alterações da actividade económica, e este aumento da carga fiscal 

poderá ou não ser percepcionado e consciencializado pelos contribuintes. A 

progressividade das taxas de imposto é muito sensível a este tipo de processos. 

Assim, o ajuste automático permite ao governo iludir o contribuinte uma vez que este 

subestima a sua carga fiscal, por um lado, e por outro permite-lhe realizar um maior 

nível de despesa pública por via do aumento de receitas gerado. 
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Partindo deste pressuposto, Oates (1975) apresenta como medida da 

elasticidade o rácio entre as receitas de impostos sobre o rendimento e as receitas 

fiscais totais (Heyndels e Smölders, 1994, 1995). Oates (1975) testa esta variável para 

explicar o crescimento da despesa pública, concluindo que esta é estatisticamente 

significativa. 

Oates (1975) elabora um estudo sobre a relação entre elasticidade do imposto 

sobre o rendimento e o crescimento da despesa pública. Neste estudo as alterações 

da despesa pública são explicadas por quatro factores, um dos quais a elasticidade da 

estrutura do imposto sobre o rendimento. Oates testa diversas variáveis proxy como o 

somatório das receitas individuais como percentagem das receitas totais, o somatório 

das receitas de impostos sobre as empresas sobre as receitas totais e o somatório das 

receitas dos impostos individuais e sobre as empresas sobre o total das receitas 

fiscais. A noção geral é a de que quanto maior for a percentagem de receitas geradas 

por impostos sobre o rendimento maior o rendimento da elasticidade do sistema fiscal 

como um todo. Estas variáveis quando testadas na regressão para explicar as 

variações na despesa pública apresentam um coeficiente positivo e estatisticamente 

significativo. 

Craig e Heins (1980) testam a hipótese de, ceteris paribus, existir uma relação 

positiva entre a elasticidade do sistema fiscal e a despesa pública estadual. Na 

regressão apresentada a variável dependente escolhida é a despesa estadual per 

capita e a variável associada à elasticidade é obtida através do recurso aos dados da 

Advisory Commission on Intergovernmental Relations relativos a 1970 e 1975. Os 

coeficientes obtidos após a regressão são positivos e estatisticamente significativos, o 

que permite a estes autores corroborarem as conclusões de Oates (1975). 

DiLorenzo (1982) apresenta um artigo no qual se propõe analisar teórica e 

empiricamente os efeitos da elasticidade dos impostos no crescimento da despesa 

pública. A elasticidade, que permite medir o impacto de alterações no rendimento nas 

receitas fiscais, é definida pela variável impostos sobre o rendimento ponderados 

pelas receitas fiscais totais, tal como Oates (1975) a apresenta. Espera-se que a 

elasticidade dos impostos esteja correlacionada positivamente com a despesa, pelo 

que sistemas fiscais mais elásticos terão como implicação maiores cargas fiscais. 

Após a estimação dos coeficientes através de OLS e para uma amostra de 66 

concelhos, os coeficientes obtidos são negativos e estatisticamente significativos. 

Assim, os autores referem que de acordo com os resultados obtidos no modelo 

proposto, a uma maior elasticidade está associado um crescimento da despesa 
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menor. Este resultado não invalida contudo a hipótese de ilusão fiscal uma vez que 

Craig e Heins (1980) afirmam que para testar a elasticidade dos impostos a variável 

dependente mais apropriada não é a taxa de crescimento da despesa mas sim o nível 

de despesa pública, já que a ilusão fiscal pode provocar alterações ao nível da 

despesa embora essas alterações possam não ser de crescimento contínuo.  

Hunter e Scott (1987) aplicam uma metodologia diferente para testar se a 

elasticidade dos impostos sobre o rendimento tem repercussão na despesa pública, 

devido à presença de ilusão fiscal. Observando as decisões de redução de impostos 

através da diminuição das taxas de imposto, numa amostra constituída por 40 

estados, durante o período de 1976/83 concluem que se efectuam reduções das taxas 

de imposto em sistemas mais elásticos, caso contrário verificar-se-ia uma expansão 

indesejada do sector público dadas as elevadas receitas fiscais obtidas aquando da 

manutenção das taxas.  

Misiolek e Elder (1988) pretendem explicar o comportamento da despesa local 

em 1984. Para além de variáveis que consideram standard, incluem a elasticidade dos 

impostos, medida através das variáveis propostas por Oates (1975). Esta variável é 

estatisticamente significativa no que diz respeito à sua influência no comportamento 

tanto das receitas como nas despesas locais. 

Greene e Hawley (1991) baseados nos pressupostos de Hunter e Scott (1987) 

apresentam novos resultados. No seu estudo incluem como variável independente 

relativa à elasticidade aquela que é proposta por Rosem e Feenberg (1986/87). Esta 

medida de elasticidade, que os autores consideram melhorada, apresenta um 

coeficiente positivo e é estatisticamente significativa o que corrobora a tese de Hunter 

e Scott quando estes referem que a elasticidade dos impostos tem implicações na 

redução das taxas de imposto. 

Heyndels e Smolders (1994) testam a elasticidade do sistema fiscal enquanto 

fonte de ilusão fiscal com capacidade de induzir a alterações no comportamento da 

despesa local. A variável relativa à elasticidade é definida tal como Oates (1975) 

sugere, ou seja, percentagem de imposto sobre o rendimento nas receias fiscais totais 

que são calculadas através do somatório de dois impostos locais muito importantes, 

imposto sobre o rendimento e imposto sobre a propriedade. A amostra deste estudo 

tem por base 302 municípios flamengos e após a regressão dos dados através de 

OLS o coeficiente obtido para a variável elasticidade é estatisticamente significativo 

embora o sinal negativo obtido seja diferente do sinal positivo que se esperava obter. 

Porém, os autores apresentam como explicação plausível para este desvio no sinal o 
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enviesamento das receitas de impostos sobre a propriedade, uma vez que estes 

podem ser transferidos de um município para outro fazendo com que a maiores 

fracções de imposto sobre a propriedade correspondam menores níveis de 

elasticidade. A possibilidade de efectuar transferências de impostos reduz o preço dos 

bens e serviços locais o que poderá estimular a procura desses mesmos bens e 

serviços e, consequentemente, fazer aumentar a despesa local. Apesar disso, a 

hipótese da elasticidade contribuir para criar efeitos ilusórios não tem suporte empírico 

de acordo com o modelo proposto por Heyndels e Smolders, em função dos 

resultados apresentados. 

 

2.2.2.4. Nível de Visibilidade da Receita Fiscal 

O primeiro estudo que sugere uma nova fórmula de cálculo da ilusão fiscal é 

apresentado por Miguel Roig-Alonso (1996). No seu artigo, o autor defende que a 

eficiência na afectação dos recursos entre o sector público e privado pode ser 

obtida, admitindo-se que tanto as receitas públicas como as despesas possuem 

visibilidade. Esta característica da visibilidade confere a capacidade aos indivíduos 

de terem um conhecimento completo das mesmas. Miguel Roig-Alonso cria um 

método de mensuração da visibilidade através da construção de índices de 

visibilidade. Com o recurso a estes índices o autor efectua comparações da 

visibilidade fiscal nos diversos países membros do Fundo Monetário Internacional 

que é aliás a fonte dos dados que servem de base para a construção destes 

índices. Assim, o índice de visibilidade/invisibilidade da receita pública total é obtido 

por aplicação da seguinte fórmula: 

10
1

 


n

i

itit yxVt  

onde,  

n  – Corresponde ao número de itens de receita pública. 

itx  – Corresponde ao peso financeiro relativo da receita pública i e obtêm-se 

do seguinte modo: 
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n

i

it

it
it

GF

GF
x  

onde,  

itGF  = Quantidade absoluta de receita pública do item i. 

ity  - Corresponde a um factor de visibilidade ou perceptibilidade do item de receita 

pública i, com: 

10  ity  

Este factor de visibilidade ou perceptibilidade é definido de acordo com o seguinte 

critério: 

itititititit iqmpvy   

onde,  

itv  – Corresponde a um parâmetro de coercividade e o seu valor varia de 

acordo com a natureza voluntária ( 0itv ) ou coerciva ( 1itv ) do item de receita 

pública i 

10  itv
 

itp – Corresponde a um parâmetro de proporcionalidade e o seu valor é dado 

de acordo com a existência de total ( 0itp ) ou nula ( 1itp ) proporcionalidade entre 

o montante de receita pública do tipo i e o custo decorrente da produção eficiente de 

bens ou serviços especificamente concebidos como forma de retorno para esta receita 

10  itp
 

 itm – Corresponde a um parâmetro de concepção de informação que pode ser 

nula ( 1itm ) ou total ( 0itm ) e que reflecte a política de informação na concepção 

da carga fiscal que o contribuinte suporta quando é obtida uma receita pública do tipo i 

10  itm
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itq  – Corresponde a um parâmetro de quantidade de informação acerca da 

carga fiscal gerada pela receita pública do tipo i, podendo esta quantidade de 

informação ser nula ( 0itq ) ou total ( 1itq )  

10  itq
 

iti  – Corresponde à posição final ( 1iti ) ou intermédia ( 0iti ) da receita 

relativamente à carga directa. 

10  iti
 

 

Este estudo apresenta índices de visibilidade fiscal para os diferentes níveis de 

governo. Os níveis apresentados são: governo supranacional, central, regional e local. 

Para que se possa obter uma análise de sensibilidade o autor propõe, também, 

valores máximos, plausíveis e mínimos da carga fiscal para cada item de receita tido 

em conta. Os valores obtidos para v, p, m e q são deduzidos por Miguel Roig-Alonso 

através de uma análise da informação produzida quer pelo Fundo Monetário 

Internacional quer pela Comissão Europeia sobre a estrutura de cada item de receita 

pública. Em anexo (Anexo 1) apresenta-se o quadro dos valores de cada parâmetro de 

visibilidade. 

Nesta fase do trabalho, apenas são considerados os índices de visibilidade 

plausíveis para cada país, apresentados por Miguel Roig-Alonso. No que se refere aos 

níveis de governo, os valores apresentados centram-se na visibilidade fiscal ao nível 

do governo central. No quadro seguinte apresentamos os resultados obtidos por 

Miguel Roig-Alonso (1996). 
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Quadro 5 - Índice de Visibilidade Fiscal 

País Índice de Visibilidade Fiscal 

Austrália, 1992 0,4697 

Áustria, 1992 0,4293 

Bélgica, 1991 0,4672 

Canadá, 1991 0,4629 

Dinamarca, 1993 0,4676 

Finlândia, 1990 0,4919 

França, 1992 0,4351 

Alemanha, 1992 0,3708 

Grécia, 1993 0,2574 

Luxemburgo, 1991 0,3781 

Holanda, 1993 0,4733 

Noruega, 1990 0,3621 

Portugal, 1989 0,3657 

Espanha, 1991 0,4309 

Suécia, 1992 0,4062 

Suiça, 1984 0,3908 

Reino Unido, 1992 0,4549 

Estados Unidos, 1992 0,4184 

Média 0,42 

Fonte: Roig-Alonso, Miguel (1996). Visibility of direct monetary burden of public 
revenue in twenty OECD countries. Valencia : Universitat, Facultat de Ciencies 
Economiques i Empresarials. 

 

Observando o quadro podemos concluir que em termos de visibilidade fiscal o 

país com maior visibilidade é a Finlândia. Depois surge a Holanda com 47,33% e um 

grupo formado pela Austrália, Bélgica, Canadá e Dinamarca que obtém um índice de 

visibilidade fiscal entre os 46% e os 47%. De destacar, ainda que Portugal com uma 

visibilidade de 36,57% aparece no grupo de países como a Alemanha, o Luxemburgo, 

a Suíça e a Noruega. O país com menor índice de visibilidade fiscal é a Grécia com 

um valor de 25,74%. 
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III. Hipóteses de Investigação 

Neste capítulo são formuladas as hipóteses que, com base nas teorias 

expostas possibilitarão contribuir para esclarecer os problemas em estudo.  

Uma hipótese corresponde uma pertença resposta ao problema a ser 

investigado, que deverá ser aceite ou não após ser devidamente testada. A sua função 

principal é a de sugerir justificações para os fenómenos em análise.   

3.1. O Problema de Investigação 

Numa fase inicial procedeu-se à revisão da literatura que permitiu apresentar o 

estado da arte. Abordou-se a temática da despesa pública com particular enfase para 

o problema da eficiência da despesa pública. Assim, articulou-se a evolução dos 

modelos de administração e gestão pública com a composição e a dimensão da 

despesa pública. Ainda no domínio da despesa pública estabeleceu-se uma relação 

entre a eficiência da mesma e a dimensão do sector público, como a seguir se expõe. 

Do ponto de vista da despesa pública, o poder político tem como objectivo a 

sua reeleição. Para a prossecução de tal objectivo, os políticos promoverão formas de 

sobrestimar os benefícios decorrentes do programas implementados e em subestimar 

os respectivos custos que serão financiados através dos impostos cobrados 

(Buchanan e Brennan,1980; Hettich e Winer, 1988). No entanto, na formulação de 

políticas públicas, como se pôde observar, não intervêm apenas os políticos. Os 

grupos de interesse e os burocratas estão interessados em influenciar as políticas 

públicas em seu benefício. Tal acção poderá dar origem a orçamentos complexos que 

permitem ocultar os custos e a expansão da dimensão do governo que serve os seus 

interesses.  

Com a meta de reeleição, o poder político tem a noção de que esta dependerá 

da avaliação que o eleitorado fará do seu despenho. Assim, a oferta de bens e 

serviços será, propositadamente, enviesada para a produção de bens visíveis em 

detrimento de outros menos visíveis, isto é, destacam-se aqueles que pela sua 

natureza ou indicadores quantitativos usados na sua mensuração apresentam 

potencial mediático superior (Lindsay, 1976). Ainda com base no pressuposto de que 

os eleitores possam penalizar programas que se sustentem em elevados níveis de 
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despesa pública, o poder político tenderá a criar ilusão fiscal do lado da despesa, 

através do grau de dispersão na composição da despesa pública, dado que níveis de 

dispersão maiores tenderão a inviabilizar uma leitura crítica da composição da 

despesa pública mais correcta (Garcia-Alegre e Lopez-Casasnovas, 2004). 

A recente evolução da conjuntura económica fez surgir o problema das dívidas 

soberanas que teve na sua génese em políticas baseadas na expansão da procura. 

Tais políticas permitiram o crescimento prolongado da despesa pública que acabou 

por mostrar vulnerabilidades com a crise de 2008. Desta forma, a OCDE (2010) 

reiterou a importância de os países controlarem as suas dívidas soberanas, bem como 

procederem a políticas de consolidação orçamental. Assim, sai reforçada a 

necessidade de promover a eficiência da despesa pública, isto é, de uma utilização 

eficiente dos recursos públicos que possa optimizar os níveis de despesa realizados 

sem comprometer os respectivos resultados.  

Assumindo que a intervenção do Estado tem o propósito de promoção da 

eficiência, diversos autores desenvolveram estudos empíricos para comparar os níveis 

de eficiência verificados em diversos países, nos diferentes níveis de governo. Ainda 

no âmbito desses estudos foram efectuados testes empíricos para testar a capacidade 

de um conjunto de variáveis explicarem as diferenças verificadas nos níveis de 

eficiência. O trabalho desenvolvido por Afonso, Schuknecht e Tanzi (2003, 2006) 

estuda a eficiência nos países permitindo fazer uma análise comparativa da mesma. 

Numa perspectiva diversa, Borger e Kerstens (1994, 1996) estudam a relação entre a 

receita fiscal e a eficiência. Os autores concluem que elevadas taxas de imposto local 

e elevadas taxas de imposto sobre a propriedade têm um impacto positivo no nível de 

eficiência dos municípios. Contudo tais conclusões não são corroboradas por 

Balaguer-Coll et al. (2002, 2007). Os resultados do trabalho realizado por estes 

autores evidenciam que uma elevada receita fiscal per capita e receitas fiscais 

elevadas produzem um efeito negativo no nível de eficiência.  

Contudo, Adam, Delis e Kammas (2011) consideram que os estudos sobre a 

eficiência aplicados aos países apresentam uma incapacidade de diferenciar os 

factores que estão na base da ineficiência, não sendo possível identificar se a 

ineficiência de um determinado país se fica a dever a más práticas de gestão, a 

diferenças nos contextos socioeconómicos dos diversos países ou a factores 

relacionados com a sorte.  
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O presente trabalho, não tem o propósito de aferir os factores conducentes à 

ineficiência mas antes perceber qual é a relação que se estabelece entre a eficiência e 

as restantes variáveis que compõem o modelo. 

Dado que a receita e a despesa pública concorrem para a política orçamental, 

e tendo em atenção o contexto actual, abordou-se também a receita pública, 

nomeadamente, a receita fiscal que constitui a principal fonte de receita do Estado 

para cobrir as suas necessidades de financiamento. Com o objectivo de testar a 

relação entre a despesa pública e a receita fiscal, a segunda parte da revisão de 

literatura dedica-se à receita fiscal. Neste âmbito, deu-se particular relevo à ideia de 

que o nível de fiscalidade é fortemente condicionado pelo nível despesa pública, na 

medida em que, é através da cobrança de impostos que o Estado financia a sua 

actividade. Para além disso, a necessidade de cobrar receitas fiscais e, 

consequentemente, restringir o rendimento disponível dos indivíduos conduz a uma 

aversão destes ao pagamento de impostos. Tal aversão terá repercussões na decisão 

dos indivíduos aquando de processos eleitorais, não se coadunando com os objectivos 

dos políticos. Assim, a visibilidade da receita fiscal será uma forma de o poder político 

assegurar o seu objectivo de reeleição, não comprometendo a necessidade de cobrar 

a receita fiscal por si desejada.  

Puviani (1903) faz a integração desta problemática defendendo que o estado 

age à semelhança de um monopolista. O estado constitui-se como uma agência 

munida de poder, sendo o sistema fiscal um instrumento através do qual são retirados 

fundos aos indivíduos que possibilitem o fornecimento e financiamento dos bens e 

serviços que desejem facultar. Outro pressuposto desta teoria é o de que o grupo 

dominado – indivíduos, pode, apenas, reagir perante as condições com que se depara 

e em que se encontra mas nunca consegue ter parte activa ao longo do processo. No 

limite ele poderá, previsivelmente, desencadear esforços para resistir às regras que 

lhe são impostas e terá consciência da existência de pouca cooperação do grupo que 

os domina.  

Neste cenário, o objectivo do Estado, será o de encontrar ou organizar o 

sistema fiscal de forma a minimizar a resistência da classe dominada, assegurando, 

porém, as receitas adequadas. Recentrando a discussão em torno da obtenção da 

receita fiscal, os indivíduos revelam dificuldades em aferir o verdadeiro nível de 

impostos pagos por várias razões, entre as quais se destacam a complexidade do 

sistema fiscal, a confusão acerca da dentificação da incidência final e o crescimento 



97 
 

automático do nível de imposto liquidado por via do aumento da base de incidência 

mais do que por via de um aumento da taxa de imposto (Oates 1988). 

No mesmo sentido, os resultados do estudo elaborado por Sausgruber e Tyran 

(2005) evidenciam que o peso fiscal atribuído à tributação indirecta é, 

sistematicamente, subavaliado verificando-se o inverso no caso da tributação directa. 

Para além disso, os autores concluem que a ilusão fiscal tende a introduzir distorções 

relevantes na tomada de decisão em democracia, que conduz a um excesso de 

despesa pública e que tem propensão para provocar uma redistribuição excessiva. 

Assim, abordou-se a questão da visibilidade da receita pública e dos 

instrumentos que permitem manipular os níveis de visibilidade da receita fiscal 

percepcionados pelos cidadãos. Neste âmbito, será proposta a construção de um 

indicador de visibilidade da receita fiscal que permita comparar os níveis apresentados 

pelos países que compõe a amostra e baseado nos instrumentos de anestesia fiscal já 

referidos e utilizados como variável proxy da visibilidade da receita fiscal.  

A formulação do problema a investigar é, indubitavelmente, o ponto de partida 

para a formulação de hipóteses e realização de pesquisa empírica. Conforme o 

descrito ao longo do trabalho, são poucos os estudos que se debruçam sobre a 

mensuração da visibilidade da receita fiscal ou sobre a medição da eficiência no sector 

público ao nível do Estado. Os objectivos a atingir são: 

 Avaliar o nível de eficiência da despesa pública; 

 Avaliar o nível de visibilidade da receita fiscal; 

 Verificar se a eficiência da despesa pública tem relação com a 

visibilidade da receita fiscal; 

 Verificar se a eficiência da despesa pública tem relação com a 

visibilidade da despesa pública; 

 Verificar se a eficiência da despesa pública tem relação com o nível de 

fiscalidade. 

De forma resumida, pretende-se testar as relações entre um conjunto de 

variáveis onde a variável principal é a eficiência da despesa pública. Tendo por base a 

revisão da literatura, bem como as evidências empíricas já expostas, estruturou-se um 

modelo de análise aqui considerado. 

O modelo proposto foi elaborado a partir da revisão de literatura. As variáveis 

introduzidas no modelo serão desenvolvidas de acordo com estudos já elaborados. As 
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relações agora estabelecidas resultam, igualmente, de premissas que se encontram 

no corpo de literatura mas cuja evidência empírica é pouca ou nenhuma. De seguida 

ilustra-se o modelo proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 6 - Modelo Conceptual Proposto 
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3.2. Formulação de Hipóteses 

Após a descrição do modelo em análise e tendo por base os objectivos que 

este trabalho se propõe alcançar, foram colocadas as hipóteses que em seguida se 

apresentam e que se encontram sistematizadas no quadro 6.  

Dado que o presente trabalho tem um cariz inicial, não existindo trabalhos 

empíricos que testem o modelo proposto, as hipóteses são colocadas em função de 

estudos aplicados a outros níveis de poder. Reitera-se que a maior incidência de 

estudos empíricos sobre questões ligadas ao desempenho e à eficiência se verifica, 

apenas, ao nível regional e municipal. 

 

HIPÓTESE 1: NÃO EXISTE UMA RELAÇÃO ENTRE A DIMENSÃO DA DESPESA 

PÚBLICA E A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DA DESPESA PÚBLICA 

No que concerne à utilização da despesa pública, será previsível que países 

que apresentem uma maior dimensão do sector público evidenciem níveis de 

desempenho da despesa pública menores, por via das ineficiências decorrentes de um 

sector público que, por vezes, é sobredimensionado e por essa via gera ineficiências 

no seu funcionamento. No entanto, a revisão da literatura não é consensual. 

De acordo com Metcalf e Cowper (1998), as reformas realizadas no Reino 

Unido ao abrigo do relatório Fulton, tinham como objectivo uma redução dos custos da 

organização pública. Pressupunha-se que com a sua implementação seria possível 

obter uma maior eficiência no emprego dos recursos disponíveis que são suportados 

pelos contribuintes. No que concerne aos resultados das medidas implementadas não 

se verifica unanimidade. Autores como Clake (1993), Zapico (2000) ou Pollitt (1990) 

afirmam que os objectivos desta política não foram conseguidos. Por contraponto, 

Metcalf e Cowper (1998) consideram que os objectivos do governo foram alcançados. 

O estudo empírico elaborado por Hauner (2008), cuja amostra é formada por 89 

regiões russas concluí que quanto maior for a despesa menores níveis de eficiência 

serão verificados. Desta forma, não é consensual a existência de uma relação entre a 

dimensão da despesa pública e a eficiência na gestão da despesa pública. 

A não consensualidade verificada através da revisão da literatura foi elemento 

determinante para que a hipótese fosse colocada pela negativa, uma vez que os 

estudos citados vão tendencialmente nesse sentido. (hipótese 1).  
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HIPÓTESE 2: NÃO EXISTE UMA RELAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE FISCALIDADE E A 

EFICIÊNCIA NA GESTÃO DA DESPESA PÚBLICA 

Ainda no domínio da despesa pública é necessário atender à eficiência no que 

diz respeito à sua utilização dado que esta poderá condicionar o valor da despesa e 

por inerência o montante de impostos a cobrar para a financiar. Também neste âmbito 

os resultados são dissonantes. Os estudos conduzidos por De Borger e Kerstens 

(1994, 1996) sobre os municípios belgas evidenciam a existência de um efeito positivo 

quer de elevadas taxas de imposto quer dos impostos sobre a propriedade na 

eficiência. Por contraposição, os estudos desenvolvidos por Balaguer-Coll et al. 

(2002,2007) sobre a eficiência dos municípios espanhóis evidencia que a receita fiscal 

produz um efeito negativo na eficiência. Dada a inconsistência revelada pelos 

resultados testa-se a hipótese de não existir uma relação entre o nível de fiscalidade e 

a eficiência.  

A não consensualidade verificada através da revisão da literatura foi elemento 

determinante para que a hipótese fosse colocada pela negativa, uma vez que os 

estudos citados vão tendencialmente nesse sentido.  (hipótese 2) 

 

HIPÓTESE 3: NÃO EXISTE UMA RELAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE FISCALIDADE E A 

DIMENSÃO DA DESPESA PÚBLICA 

A revisão da literatura aponta a necessidade de apresentar orçamentos 

equilibrados, pelo que se verificará uma articulação entre do nível de fiscalidade e o 

nível de despesa pública. Porém, Sanandaji e Wallace (2003) abordam o problema da 

ausência de transparência na organização do sistema. Para os autores procuram a 

falta de transparência decorre de dois tipos de causa. A primeira relaciona-se com 

factores ligados à existência de racionalidade limitada, abordando a questão dos 

grupos de interesse. A segunda assenta nos estudos desenvolvidos na área da 

psicologia económica, perspectivando as crenças do eleitorado contribuinte. A este 

propósito Congleton (2001) aborda os modelos de ignorância racional, considerando 

que o recurso à sonegação de informação bem como a políticas indirectas, não 

visando directamente os agentes, tem como objectivo levar ao seu condicionamento. 

No âmbito da temática da informação imperfeita a que o eleitorado tem acesso, 

Cohen e Percoco (2004) apontam-na como consequência de manipulação, 
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defendendo que pode assumir diversas formas, nomeadamente, o recurso, a sistemas 

de financiamento especiais, à desorçamentação da despesa pública e à utilização de 

processos fraudulentos na gestão do erário público.  

Apesar de a lei de enquadramento orçamental em vigor em Portugal impor que 

a realização de despesa seja coberta pela obtenção de receita, o mesmo não 

acontece em outros países que compõem a amostra. Nesse sentido, espera-se que 

não exista uma relação entre o nível de fiscalidade e o nível de despesa pública. 

A não consensualidade verificada através da revisão da literatura foi elemento 

determinante para que a hipótese fosse colocada pela negativa (hipótese 3). 

 

HIPÓTESE 4: NÃO EXISTE UMA RELAÇÃO ENTRE A VISIBILIDADE DA RECEITA 

FISCAL E O NÍVEL DE FISCALIDADE  

Decorrente da ausência de necessidade de arrecadar montantes de receita que 

vão para além do desejado pelos eleitores, o Estado não sentirá necessidade de criar 

um sistema fiscal que anestesie os contribuintes, diminuindo, dessa forma, a sua 

resistência ao pagamento de impostos. Assim, deduz-se que não exista uma relação 

entre o nível de fiscalidade e a visibilidade da receita fiscal (hipótese 4). 

 

HIPÓTESE 5: NÃO EXISTE UMA RELAÇÃO ENTRE A VISIBILIDADE DA RECEITA 

FISCAL E A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DA DESPESA PÚBLICA 

Por outro lado, será expectável que, dada a ausência das relações entre a 

eficiência na gestão da despesa pública e o nível despesa pública verificado, a receita 

pública e a despesa pública, não se verifique uma relação entre a visibilidade da 

receita fiscal e a eficiência na gestão da despesa pública (hipótese 5). 

 

HIPÓTESE 6: NÃO EXISTE UMA RELAÇÃO ENTRE A VISIBILIDADE DA RECEITA 

FISCAL E A DIMENSÃO DA DESPESA PÚBLICA 

Decorrente da relação entre a despesa pública e a receita pública, o 

enquadramento teórico aponta a necessidade de arrecadar montantes de receita que 

vão para além do desejado pelos eleitores pelo que o Estado criará um sistema fiscal 

que anestesie os contribuintes, diminuindo, dessa forma, a sua resistência ao 
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pagamento de impostos. No entanto, como já referido, anteriormente, Cohen e 

Percoco (2004) defendem que o Estado pode recorrer a sistemas de financiamento 

especiais ou à desorçamentação da despesa pública como forma de atenuar o valor 

da mesma. Sendo assim, não se verificará qualquer relação entre a visibilidade da 

receita fiscal e a dimensão da despesa pública  

A não consensualidade verificada na revisão da literatura foi elemento decisivo 

para que a hipótese fosse colocada pela negativa (hipótese 6). 

 

Quadro 6 - Hipóteses Colocadas 

Hipóteses Colocadas 

H1. Não existe uma relação entre a dimensão da despesa pública e a eficiência na 
gestão da despesa pública. 

H2. Não existe uma relação entre o nível de fiscalidade e a eficiência na gestão da 
despesa pública. 

H3. Não existe uma relação entre o nível de fiscalidade e a dimensão da despesa 
pública.  

H4. Não existe uma relação entre a visibilidade da receita fiscal e o nível de fiscalidade 

H5. Não existe uma relação entre a visibilidade da receita fiscal e a eficiência na gestão 
da despesa pública. 

H6. Não existe uma relação entre a visibilidade da receita fiscal e a dimensão da despesa 
pública. 

Fonte: Elaboração própria 
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IV. Metodologia 

Este capítulo destina-se a apresentar o estudo empírico a realizar com base na 

revisão bibliográfica exposta. Nele está contida a metodologia que será adoptada.  

Optou-se por uma metodologia que se adequasse aos objectivos propostos e 

que possibilitasse encontrar relações entre as variáveis e testar o modelo 

desenvolvido. Pretende-se comprovar, do ponto de vista empírico, a relação entre a 

dimensão da despesa pública, a eficiência da despesa pública, o nível de fiscalidade e 

a visibilidade da receita fiscal.  

4.1. Métodos e Técnicas a Adoptar 

Nesta fase serão descritos os procedimentos metodológicos, que servirão de 

base analítica ao estudo, a serem utilizados no presente trabalho de investigação. 

No âmbito da investigação aplicada às ciências sociais encontra-se uma 

panóplia de métodos passíveis de serem utilizados. No presente estudo a escolha 

recaiu sobre o método hipotético-dedutivo dada a sua relevância e consenso. O 

recurso a este método permite estabelecer relações que ocorrem entre factos 

observáveis e explicar as relações de causalidade que estão na base dos fenómenos 

que se pretendem explicar. 

Este método emana do método científico e baseia-se na formulação de 

hipóteses relativas à ocorrência de um facto e o corroborar de tal facto consubstancia-

se através de um processo lógico dedutivo. Esta metodologia é desenvolvida em 

quatro fases distintas. Numa primeira fase procede-se à formulação de uma hipótese 

teórica que se caracteriza por não ser directamente observável. Numa segunda fase 

inicia-se o processo dedutivo tendo por base o enunciado teórico. Assim, realizam-se 

diversas aplicações do processo lógico dedutivo para que se possam enunciar os 

factos que devem ocorrer se a teoria é certa e observável ou passível de ser testada. 

A terceira fase contempla propor uma ou mais hipóteses básicas que devem descrever 

factos e devem ser directamente observáveis. Por fim, na quarta fase, procede-se ao 

teste dos enunciados básicos, ou seja, procede-se à comprovação com rigor, 

objectividade e certeza se os factos a serem testados ocorrem ou não na realidade. Se 
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de facto ocorrem, então é possível afirmar que as hipóteses foram corroboradas, caso 

contrário refuta-se as hipóteses enunciadas. 

No que concerne às hipóteses testadas, a comunidade científica é consensual 

em afirmar que uma hipótese teórica nunca pode ser demonstrada apenas 

corroborada. Assim, estas teorias não podem ser consideradas verdadeiras já que o 

método científico não é passível de a garantir. As hipóteses corroboradas são assim 

aproximações à verdade ou uma verdade presumida e provisória. Nesse sentido, 

conclui-se que as teorias enunciadas não devem ser rejeitadas, por muitas refutações 

de que sejam alvo, até que uma nova e melhor a possa substituir. Desta forma, a 

componente empírica desta investigação inclui a utilização de redes neuronais para 

estimação do nível de visibilidade fiscal, de modelos de programação linear para 

avaliar a eficiência do sector público e um modelo de regressão linear para testar a 

relação entre as variáveis descritas no modelo proposto. 

 

4.2. Universo, Amostra e Recolha de Dados 

O conceito população designa o conjunto de elementos ou de sujeitos que 

possuem características comuns, determinadas por um conjunto de critérios. Dada a 

impossibilidade de recolha de informação sobre todos os elementos que constituem a 

população-alvo, por questões ligadas ao elevado número de elementos que a compõe, 

ao elevado custo que comporta e ao tempo, procede-se à selecção de um grupo de 

elementos da população e que constituem a amostra (Bryman, 2001).  

Para que a amostra cumpra o seu objectivo, isto é, permita obter conclusões 

válidas para a população em estudo deverá ser representativa da mesma. Desta forma 

deverá representar um microcosmo da população em estudo, sendo idêntica à mesma 

em todos os aspectos. A constituição da amostra resulta de um conjunto de 

procedimentos que a seguir se descrevem. 

A composição da amostra resulta de um compromisso entre um número o mais 

alargado de países possível e a necessidade de obter dados recentes. Uma vez que o 

único critério de exclusão de um país é a ausência de informação para anos mais 

recentes a amostra seria muito reduzida o que comprometeria o objectivo do trabalho 
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dado o seu cariz inicial. A imposição de trabalhar anos mais recentes condiziria, em 

última análise a uma amostra orgânica. 

A necessidade de informação quanto a um conjunto de variáveis para a 

inclusão na avaliação do desempenho conduziu à necessidade de encontrar uma fonte 

de informação que fornecesse um conjunto de dados vasto. Assim, e à semelhança e 

estudos já citados (Afonso, Tanzi e Schuknet, 2003 e 2006) recorreu-se ao Global 

Competitiveness Report que é publicado pelo World Economic Fórum. Nesse sentido, 

a amostra está confinada aos 133 países que figuram na publicação de 2009-10.  

Para a construção de variáveis foi, igualmente, necessário recorrer a dados 

relativos à composição da despesa e da receita pública. Para este efeito utilizou-se 

como fonte de informação o Fundo Monetário Internacional, mais concretamente uma 

publicação intitulada Government Finance Statistics Yearbook (GFSY) 2010. Neste 

documento é possível encontrar um conjunto de dados detalhados sobre as receitas, 

as despesas, as transacções e os stocks de activos e passivos do Estado relativos a 

um conjunto de países. Os dados são apresentados em tabelas por país com 

descriminação de dados referentes aos diversos níveis de governo.  

Dada a necessidade de articular e poder estabelecer relações entre os dados 

referentes ao relatório de competitividade global e os dados de natureza financeira 

providos pelo GFSY foi necessário proceder a um reajuste nos países que compõe a 

amostra do estudo, conforme se ilustra no quadro abaixo apresentado. 

Quadro 7 - Composição da Amostra 

Variável Fonte N.º de 
países 

Eficiência Global Competitiveness Report , World Economic 
Fórum 

133 

Visibilidade da receita fiscal Government Finance Statistics Yearbook , IMF 64 

Nível de fiscalidade Government Finance Statistics Yearbook , IMF 64 

Despesa Pública Government Finance Statistics Yearbook , IMF 64 

Nível de Visibilidade da 
despesa pública 

Government Finance Statistics Yearbook , IMF 64 

Fonte: elaboração própria  

 

 



106 
 

Desta forma e dada a necessidade de obter informação para um mesmo 

horizonte temporal a amostra é composta por 64 países, o que corresponde a, 

aproximadamente, 48% dos países para os quais é produzida informação pelo World 

Economic Forum. Em apêndice (Apêndice 1) apresentam-se os países que compõem 

a amostra. 

Após a definição da composição da amostra, dar-se-á início à recolha de 

informação e ao tratamento dos dados.  

4.3. Modelação de Dados 

A análise de dados compreendeu a construção de índices. Esta enquanto 

recurso mais eficiente para estudar dimensões políticas e económicas complexas 

tem sido advogada por autores como Alesina et al. (1996), Bernoth e Wolff (2006), 

Alt e Lassen (2006) ou Mourão (2005). 

A construção de um índice implica alguma perda de informação pelo que 

existe sempre um trade-off entre a quantidade e a qualidade da informação 

produzida. Este pressuposto torna latente a necessidade do índice albergar as 

diferentes dimensões do fenómeno em estudo (Nardo et al., 2005; Mourão, 2005). 

Uma outra vantagem apontada à utilização de índices advém da faculdade destes 

possibilitarem a realização de comparações significativas entre países dado que 

medem variáveis complexas. Aliás, a utilização de índices permite também uma 

leitura mais simplificada de um fenómeno e discernir a sua evolução nos diversos 

espaços que compõe o estudo. 

Segundo Mourão (2005) os índices são preferíveis a variáveis individuais 

dado que evitam a introdução de variáveis redundantes nos modelos 

econométricos que induzem a uma perda de graus de liberdade. Para além disso, 

possibilitam uma abordagem mais eficiente à complexidade metodológica 

associada a fenómenos económicos.  

A análise de dados abrangeu a análise exploratória de dados, a modelação de 

dados e as inferências estatísticas. As técnicas estatísticas e econométricas 

adequadas ao tratamento dos dados, com o objectivo de verificarmos as hipóteses e 
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questões de investigação colocadas, serão referidas sinteticamente no início de cada 

um dos pontos seguintes do presente trabalho. 

De seguida são apresentadas as variáveis que permitem operacionalizar o 

modelo proposto. 

4.3.1. Eficiência da Despesa Pública 

Nesta fase do trabalho importa clarificar a acepção em que os termos 

desempenho e eficiência são utilizados. O desempenho está relacionado com os 

resultados obtidos nas diversas áreas de actuação do governo, como por exemplo na 

saúde e na educação. A eficiência é uma medida que afere a relação entre o 

desempenho dos serviços públicos e o volume de recursos financeiros despendidos 

pelo governo para a prestação desses mesmos serviços. Nesse sentido, a avaliação 

da eficiência pressupõe uma avaliação prévia do desempenho. Tal avaliação realizar-

se-á através de um índice composto que irá possibilitar uma avaliação geral do 

desempenho dos serviços públicos, bem como, proceder à comparação dos países 

em termos do desempenho verificado. 

A construção do índice composto de desempenho encontra-se de acordo o 

proposto por Afonso, Schucknecht e Tamzi (2006). Na ilustração abaixo é apresentada 

a estrutura do índice composto de desempenho do sector público. 
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Fonte: Afonso, Schucknecht e Tamzi (2006) Public Sector Efficiency. An International 

Comparison. Public Choice, 123 (3/4), 321 - 347. 

O índice é composto por um conjunto de subindicadores que permitem avaliar 

o desempenho num conjunto de áreas de actuação do governo. De acordo com os 

autores os subindicadores dividem-se em dois conjuntos. O conjunto dos 

subindicadores designados de subindicadores de oportunidade que espelham o efeito 

das políticas fiscais sobre as oportunidades individuais e o bom funcionamento dos 

mercados. Neste conjunto estão incluídas, na presente análise, as áreas de 

administração, saúde e educação. Num segundo conjunto, encontram-se os 

subindicadores “musgraveanos”, assim designados porque se referem aos três 

objectivos primordiais a serem perseguidos pelas políticas económicas do governo 

segundo Musgrave: equidade na distribuição do rendimento, a estabilidade 

macroeconómica e alocação eficiente dos recursos. 

Desempenho do Sector 
Público 

Desempenho 
Económico 

Desemprego 
(média dos 

últimos 10 anos) 

Crescimento real 
do PIB (média 
dos últimos 10 

anos) 

Estabilidade 

Inflação (média 
dos últimos 10 

anos) 

Estabilidade do 
PIB (coeficiente 

de variação) 

Distribuição Coeficiente de 
GINI 

Qualidade do Ensino 
da Matemática e das 

Ciências 

Educação 

Taxa de 
Sobrevivência Infantil 

Esperança de Vida 

Saúde 

Corrupção 

Burocracia 

Qualidade 
Judicial 

Economia 
Paralela 

Administração 

Ilustração 7 - Estrutura do Índice Composto de Desempenho do Sector Público 
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Cada um dos subindicadores enunciados avalia o desempenho em 

determinada área de governo. A título de exemplo, o subindicador da área de 

administração é obtido pela média aritmética de índices que medem os níveis de 

corrupção, burocracia, qualidade judicial e economia paralela. 

A validade do índice de desempenho do sector público proposto pode ser 

questionada dada a impossibilidade de garantir que o desempenho em determinadas 

áreas possa ser influenciado em maior ou menos amplitude pela actuação do sector 

privado nessas áreas. Para atenuar tal efeito, optou-se por usar um número razoável 

de subindicadores e pela possibilidade de atribuir diferentes ponderações a cada um 

deles na construção do índice de desempenho. 

Na sua formulação avoca-se que o desempenho do governo depende de um 

conjunto de indicadores de natureza económica e social. Recorrendo a uma notação 

idêntica à de Afonso, Schuknecht e Tanzi (2006), temos que, para um país 𝑖 que 

possui 𝑛 áreas de governo, o desempenho do sector público será medido pelo índice 

𝐷𝑆𝑃𝑖 , dado por: 

𝐷𝑆𝑃𝑖 =  ∑ 𝜇𝑗𝐷𝑆𝑃𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1    (1) 

Onde,  

𝐷𝑆𝑃𝑖𝑗 – subindicador que mede o desempenho na área de governo j do país i. 

𝜇𝑗 – mede a ponderação do subindicador no cálculo do índice composto de tal 

forma que: ∑ 𝜇𝑖 = 1𝑛
𝑗=1  

Presume-se, também, que cada subindicador 𝐷𝑆𝑃𝑖𝑗 dependa directamente de 

um ou mais indicadores que são representados por 𝐼𝑘. Logo, 

𝐷𝑆𝑃𝑖𝑗 = 𝑓(𝐼𝑘)    

Onde, 

𝑓(. ) – corresponde a uma função crescente. 

Assim, a obtenção de uma melhoria no índice de desempenho composto 

dependerá, em última análise, de melhorias nos indicadores que compõe o mesmo.  
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A metodologia Data Envelopment Analisys (DEA) ganhou particular destaque 

enquanto instrumento capaz de comparar a eficiência após ter sido usado num estudo 

desenvolvido por Charnes, Cooper e Rhodes (1978) como forma de avaliar a eficiência 

das escolas públicas. A utilização deste método permite que não seja necessário 

arbitrar pesos para as diferentes variáveis, nem convertê-las em variáveis com valores 

económicos comparáveis. Assim, a avaliação da eficiência nas escolas públicas 

realiza-se com base num conjunto de variáveis de input e de output dado que a 

avaliação da eficiência tem por base as quantidades de inputs que foram utilizados por 

uma unidade de decisão para atingir uma determinada quantidade de outputs. Desta 

forma, são consideradas eficientes as unidades de decisão que com o máximo de 

inputs que lhe foram colocados à disposição conseguem outputs satisfatórios. De 

acordo com Lins e Meza (2000) a definição de Pareto-Koopmans considera que uma 

unidade de tomada de decisão é considerada eficiente se e só se: 

 Nenhum dos outputs possa ser aumentado, sem que algum input tenha de ser 

aumentado, ou que algum output tenha de ser reduzido; 

 Nenhum dos inputs possa ser diminuído sem que algum input necessite de ser 

aumentado ou que algum output seja reduzido. 

A fronteira de eficiência será formada pelo conjunto de unidades eficientes e 

define-se como o nível máximo de output para um dado nível de input. Portanto, a 

fronteira de eficiência é delimitada através da optimização de cada unidade, 

individualmente, sendo concebida por todas as unidades classificadas como eficientes 

em termos de Pareto. 

O DEA é uma metodologia que se caracteriza por ser quantitativa e não 

paramétrica, isto é, não assume nenhuma suposição quanto à forma da função que 

define a fronteira de produção, que permite avaliar a eficiência de cada unidade de 

decisão a partir do estabelecimento de uma relação ponderada entre inputs e outputs 

através da construção de uma fronteira de produção eficiente que se obtém através de 

um modelo de programação linear. Como resultado serão identificadas unidades de 

referência que servirão como benchmarking para as demais. Nesse sentido, pode 

concluir-se que a DEA avalia a eficiência através da comparação de um grupo de 

unidades de decisão similares que realizam o mesmo serviço. Segundo Fitzsimmons e 

Fitzsimmons (2000) as unidades que obtenham valores de eficiência de 100% são 

consideradas relativamente eficientes (Pareto-eficiente) e as restantes são 

classificadas como ineficientes. Os autores afirmam que através desta metodologia é 
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possível encontrar unidades ineficientes e compará-las, em termos de magnitude, com 

outras classificadas como eficientes possibilitando a correcção ou redução das 

ineficiências nas últimas.  

A qualidade dos dados é um requisito importante para a realização de estudos 

empíricos, existindo metodologias que requerem esquemas de detecção de 

observações extremas para garantir a fiabilidade dos resultados da análise. A 

selecção das unidades de decisão a serem consideradas assume particular relevância 

dado que poderá influenciar os resultados obtidos. Tal facto decorre da metodologia 

DEA apresentar sensibilidade a valores extremos (Sexton et al.,1986). De acordo com 

Barnett e Lewis (1984) um outlier, isto é, um conjunto de valores atípicos dentro de um 

conjunto de dados, caracteriza-se por ser uma observação (ou um conjunto de 

observações), que parece ser inconsistente com o resto do conjunto de dados. A 

ocorrência de valores extremos pode ser justificada por resultados de medição, 

gravação de erros ou por corresponderem a observações com baixa probabilidade de 

ocorrência, pelo que devem ser eliminados do conjunto de dados. A sua existência 

pode estar também relacionada com atributos invulgares, abrangendo quer factores 

ligados ao ambiente externo, quer factores que pela sua natureza sejam 

incontroláveis.  

A identificação de outliers é, particularmente, importante no contexto da análise 

da eficiência não-paramétrica. Tal sensibilidade pode traduzir-se, simultaneamente, 

numa limitação e numa potencialidade. A limitação é decorrente da utilização de dados 

imprecisos e a potencialidade verifica-se quando os dados extremos são reveladores 

de uma situação de boas práticas. Nesse sentido é conveniente assegurar a 

confiabilidade dos indicadores utilizados e que valores extremos resultem de situações 

reais e não de erros. Assim os valores que se evidenciem muito afastados das 

medidas de tendência central não devem ser considerados um outlier mas um padrão 

a ser seguido pelas unidades ineficientes para que estas se tornem eficientes. Por isso 

antes da aplicação da metodologia é conveniente proceder a uma análise exploratória 

dos dados com vista a averiguar a existências de dados que induzam a enviesamento. 

Existem alguns estudos de detecção de outliers na análise de eficiência. Uma 

das técnicas usadas é olhar directamente para os valores de input e output para 

detectar os outliers (Wilson, 1993; Andrews e Pregibon, 1978; Fox et al., 2004). Outra 

técnica baseia-se na técnica de leave-one-out que permite perceber como é que uma 
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unidade de decisão pode ser afectada quando uma determinada unidade de decisão é 

removida. A medida de influência é baseada na mudança os indicadores de eficiência 

(Andersen e Petersen, 1993; Pastor et al.,1999; Jahanshahloo et al., 2004).  

  No que diz respeito à eficiência do sector público, a relação que se espera 

testar expressa-se através da seguinte equação para cada país i: 

𝑌𝑖 = 𝑓(𝑋𝑖),    𝑖 = 1, … , 𝑛       (2) 

Onde, 

 Yi – indicador composto que reflecte a medida de output; 

Xi – valor da despesa ou de outro input considerado relevante no país i. 

 

Se Yi < f (Xi ) , então o país em causa é considerado ineficiente. Perante o 

valor observado de input, o output actual é menor que o melhor que se pode obter e a 

ineficiência pode ser medida calculando a sua distância à fronteira de eficiência 

teórica. O objectivo por exemplo de um DEA orientado para o input é estudar quais as 

quantidades de inputs que podem ser reduzidas sem alterar as quantidades de output 

produzidas. De forma alternativa, se a metodologia for orientada para os outputs então 

os resultados permitirão perceber qual a quantidade de output que pode ser 

incrementada sem alterar as quantidades de input. O resultado obtido para retornos 

constantes à escala é idêntico quer a orientação seja para os inputs ou para os 

outputs. Já no caso de retornos variáveis à escala os dois modelos classificarão de 

forma idêntica as unidades de decisão. De acordo com Coelli et. al (1998) a escolha 

entre os modelos não é crucial para os resultados obtidos dado que só os resultados 

diferem não afectando, no entanto a classificação relativa dos mesmos. A descrição do 

problema de programação linear a ser resolvido para o modelo de orientação aos 

inputs é apresentada abaixo, considerando que existem k inputs e m outputs para n 

unidades de decisão. Para a unidade de decisão i, 𝑌𝑖 corresponde à coluna do vector 

dos inputs e 𝑋𝑖 à coluna dos outputs. É possível, igualmente, definir 𝑋 como a matriz 

de inputs (𝐾 − 𝑛) e 𝑌 como a matriz de outputs (𝐾 − 𝑛). A especificação do problema 

para a unidade de decisão de ordem i é a seguinte: 

𝑀𝑖𝑛𝜃,𝜆𝜃 

Sujeito a: −𝑌𝑖 + 𝑌𝜆 ≥ 0 
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                                                              𝜃𝑋𝑖 − 𝑋𝜆 ≥ 0           (3) 

                                                               𝑛1′𝜆 = 1 

                                                               𝜆 ≥ 0 

No problema (3) 𝜃 é um escalar que satisfaz 𝜃 ≤ 1, ou seja, corresponde à 

medida de eficiência técnica. Mede a distância de um determinado país à fronteira de 

eficiência que se define como a combinação linear das observações que 

correspondem às melhores práticas. Se 𝜃 < 1 então, o país situa-se dentro da 

fronteira de eficiência o que permite classificá-lo como um país ineficiente. Se 𝜃 = 1, 

então o país situa-se na fronteira de eficiência e por isso é considerado um país 

eficiente. O vector 𝜆 é um vector de constantes que mede as ponderações usadas 

para localizar das unidades de decisão consideradas ineficientes e torná-las eficientes. 

Assim a unidade de decisão ineficiente será projectada na fronteira eficiente como 

uma combinação linear das ponderações obtidas e comparadas entre pares. As 

últimas correspondem a unidades de decisão consideradas mais eficientes e que se 

tornam numa referência para as unidades de decisão ineficientes. 𝑛1 é um vector com 

𝑛 dimensões das mesmas. A restrição 𝑛1′𝜆 = 1 impõe a convexidade da fronteira para 

retornos variáveis à escala. A exclusão desta restrição corresponde a admitir um 

modelo de retornos constantes à escala. Assim, o problema deverá ser resolvido para 

as 𝑛 unidades de decisão com vista a obter 𝑛 índices de eficiência. 

A avaliação da eficiência através da metodologia DEA implica que sejam 

considerados inputs de natureza discricionária, isto é, apenas aqueles inputs que 

podem ser controlados e/ou alterados pelas unidades de decisão. No entanto, podem 

existir factores de natureza exógena, também denominados ambientais ou não 

discricionários, que possuam capacidade de influenciar a eficiência das unidades de 

decisão e que pelas suas características não são passíveis de serem controlados ou 

alterados pelas mesmas. No domínio do sector público são reconhecidos um conjunto 

de factores designados ambientais que possuem capacidade de afectar a eficiência do 

mesmo. Tais factores encontram-se fora do âmbito de actuação do governo e como tal 

podem evidenciar capacidade de se repercutir no nível de eficiência apresentado pelos 

diversos países. Tal reconhecimento implica que seja adoptado um modelo de duas 

fases. Numa primeira fase procede-se ao cálculo da eficiência através da metodologia 

DEA, ou seja, tendo em consideração os factores endógenos ou discricionários.  

Posteriormente, usando as pontuações da eficiência que resultaram da 

aplicação da metodologia da DEA procede-se à avaliação da importância dos factores 
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não discricionários na determinação da eficiência. Nesse sentido, iremos realizar 

regressões Tobit () tendo como variável dependente as pontuações obtidas de 

eficiência, δι, e um conjunto de variáveis não-discricionárias, Z, como variáveis 

independentes, conforme se apresenta de seguida: 

𝛿𝑖 = 𝑓(𝑍𝑖) + 휀𝑖  (4) 

onde se assume que os erros são independentes e normalmente distribuídos com 

média 0 e variância constante, σ2 (εi~N(0,σ2)), sendo ainda independentes de Zi. O 

vector dos parâmetros β, representa os coeficientes a estimar. As variáveis 

independentes (Zi) são observadas para todos os casos, ao passo que a variável-

índice 𝛿𝑖, também designada de variável latente, é observada apenas para valores 

superiores a 0 e censurada para valores inferiores ou iguais a este valor. A variável 

efectivamente observada (𝛿𝑖) pode, então, definir-se como: 

{
𝛿𝑖

∗ = 𝑍𝑖
′𝛽 + 𝜖𝑖, 𝛿𝑖

∗ ≥ 0

0, 𝛿𝑖
∗ < 0

  (5) 

São descritas duas situações: uma correspondente à probabilidade de 𝛿𝑖 ser 

igual a 0; e a outra é a distribuição de 𝛿𝑖, sendo esta variável positiva. Assim, o valor 

esperado de 𝛿𝑖 dado 𝑍𝑖 é dado por: 

𝐸(𝛿𝑖|𝑍𝑖) = 𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝛿𝑖 = 𝑜) ∗ 𝐸(𝛿𝑖|𝛿𝑖 = 𝑜) + 𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝛿𝑖 > 𝑜) ∗ (𝛿𝑖|𝛿𝑖 > 𝑜) =

 𝑍𝑖
′𝛽𝛷(𝑍𝑖

′𝛽 𝜎⁄ ) + 𝜎∅ (𝑍𝑖
′𝛽 𝜎⁄ )                                     (6) 

onde σ representa o desvio padrão dos termos de erro (e que será estimado 

conjuntamente com os coeficientes), Φ(.) e φ(.) representam, respectivamente, a 

função de distribuição da variável acumulada normal e a função densidade da variável 

acumulada normal avaliadas em 𝑍𝑖 ’β/σ. De (X) resulta que o efeito marginal de uma 

variação em 𝑍𝑖𝑘 no valor esperado de 𝛿𝑖 é fornecido por: 

 

𝜕𝐸(𝛿𝑖 𝑍𝑖⁄ )

𝜕𝑍𝑖𝑘
𝛽𝑘 𝛷(𝛿𝑖

′𝛽𝜎)   (7) 

 

A relação que mostra que o efeito marginal de uma variação em 𝑍𝑖𝑘  sobre o 

valor esperado de 𝛿𝑖 é dado pelo coeficiente do modelo multiplicado pela probabilidade 

de se obter um resultado positivo. Greene (2011), Breen (1996) e Johnston & DiNardo 

(2001) apresentam como uma estimativa consistente para esta probabilidade, ou seja, 
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para 𝛷(𝑍𝑖
′𝛽 𝜎⁄ ), o rácio entre o número de observações não censuradas e o número 

total de observações. Se esta probabilidade for igual a 1, o efeito marginal é 

simplesmente kβ, como no modelo linear quando estimado pelo método dos mínimos 

quadrados (OLS). A estimação do modelo Tobit é feita através do método da máxima 

verosimilhança.  Mais detalhes sobre o modelo Tobit podem ser encontrados em Tobin 

(1958), Greene (2011) e Long (1997). 

Relativamente às variáveis não discricionárias a incluir no modelo, serão 

consideradas as variáveis propostas por Afonso, Shuknecht e Tanzi (2006). Assim, 

será considerado o PIB per capita que permite avaliar o rendimento médio dos 

habitantes de cada país, os direitos de propriedade que afere o grau de dificuldade do 

governo em absorver rendimento do sector privado, a competência dos funcionários 

públicos que permite avaliar a produtividade do sector público, matrículas no ensino 

secundário, enquanto variável proxy do nível de instrução de um determinado país 

dado que é expectável que uma população com maior nível de instrução possa revelar 

maior capacidade de monitorização da actividade quer dos políticos quer dos 

burocratas e por essa via sancionar eventuais ineficiências, o grau de abertura ao 

exterior como como variável proxy do grau de concorrência internacional sobre o 

trabalho e o capital, concorrência essa que penalizaria a ineficiência pública, a 

confiança nos políticos, a transparência do governo que possibilita avaliar o maior ou 

menor grau de facilidade em monitorizar a actividade dos agentes políticos. Na secção 

5.1.1.serão detalhados os procedimentos e apresentados os resultados obtidos. 

 

4.3.2. Nível de Despesa Pública 

A variável dimensão do sector público tem como objectivo quantificar o seu 

peso na economia de um país. A fórmula mais comum de proceder à sua medição é o 

rácio entre a despesa pública e a produção nacional num certo período. 

Habitualmente, a unidade temporal de referência é o ano civil.  

No entanto, a construção deste indicador está envolta em controvérsia. No que 

concerne ao denominador verificam-se os mesmos constrangimentos na escolha entre 

o produto interno bruto ou líquido, a preços de mercado ou a custo de factores. O 

critério de escolha é idêntico ao já mencionado pelo que o denominador do rácio é o 

produto interno bruto a preços de mercado. No que diz respeito ao numerador existem 
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múltiplas hipóteses a ter em consideração. Uma primeira hipótese é a inclusão de 

todas as despesas públicas pelo que seriam considerados todos os vencimentos e 

salários pagos, as despesas correntes em bens e serviços, as despesas e formação 

de capital, as transferências para o poder local e outros organismos autónomos e 

outras transferências directas ou indirectas (benefícios fiscais) para o sector privado. 

Uma segunda hipótese seria por exemplo considerar apenas a despesa 

correspondente a salários e vencimentos da função pública.  

Outra hipótese seria, ainda, a que decorre da classificação da despesa pública, 

entre despesas ordinárias, que se repetem todos os anos, e extraordinárias que têm 

cariz pontual. Por fim, podemos classificar as despesas públicas em correntes e de 

capital. O comportamento destes dois tipos de despesa apresenta repercussões 

distintas. As despesas públicas correntes dizem respeito ao funcionamento do sector 

público, enquanto as despesas de capital se reportam à formação de capital por via de 

investimento em bens e equipamentos duradouros pelo que o seu impacto na 

economia é diferente.    

Em função dos objectivos presentes neste estudo optou-se por utilizar o valor 

das despesas públicas correntes, excluindo o custo da dívida. Assim, a variável 

obtém-se através da fórmula abaixo indicada. 

𝐷𝑆𝑃 =
𝐷𝐶𝑝𝑚

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑚
 

Onde, 

DSP – dimensão do sector público 

DCpm – despesa pública corrente a preços de mercado 

PIB pm – Produto Interno Bruto a preços de mercado 
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4.3.3. Nível de Fiscalidade 

A pressão fiscal ou o nível de fiscalidade resulta da comparação entre o nível 

de receitas fiscais totais e o PIB de um determinado país, permitindo quantificar a 

percentagem de riqueza produzida que é transferida para o domínio público, em cada 

ano. Assim, o nível de fiscalidade corresponde à afectação de um determinado 

montante de recursos à satisfação das necessidades da sociedade. Esta afectação é 

sufragada através do acto eleitoral. Nele os cidadãos são chamados a proceder a uma 

escolha sobre a afectação de recursos públicos a serem fornecidos bem como o 

montante necessário para os financiar.  

Nesse sentido, e para aferir o nível de fiscalidade dos países é utilizado o rácio 

entre o total de impostos cobrados, incluindo as contribuições para a segurança social, 

e um indicador do rendimento nacional. Por norma, o indicador referente ao 

rendimento nacional é o produto interno bruto a preços de mercado. Contudo, a 

relação estabelecida entre as variáveis para medir o nível de fiscalidade tem gerado 

alguma controvérsia no que diz respeito à forma de medir o total de impostos 

cobrados, bem como, o indicador de rendimento nacional a considerar (Santos, 1989). 

No que concerne ao montante total de impostos cobrados consideram-se os 

valores pagos a título definitivo, de forma obrigatória e sem contrapartida pelos 

diversos agentes económicos a qualquer entidade pública. No caso do denominador 

da variável relativa ao nível de fiscalidade, ou seja, o indicador a considerar para 

efeitos de medição do valor do rendimento nacional são apontadas algumas reservas, 

essencialmente, no que diz respeito à sua quantificação para os países em 

desenvolvimento (Alexander-Katz, 1956).  

Segundo a OCDE, a contabilidade nacional permite através dos agregados 

económicos gerados expressar o valor da produção nacional, quer através do produto 

interno quer através do produto nacional. Tais agregados são apresentados em termos 

brutos e líquidos, bem como a preços de mercado e a custo de factores. Assim, será 

necessário proceder à escolha daquele que melhor se adequa à necessidade de 

produção de informação a incluir na variável a construir. Tal escolha resulta da 

constatação de algumas diferenças no significado dos indicadores. Os valores 

expressos em termos líquidos têm implícita a dedução das depreciações cuja 

determinação comporta alguma subjectividade, podendo variar de país para país o 

que poderá enviesar o indicador quando este se reporta a diferentes países. 

Relativamente aos agregados macroeconómicos expressos a preços de mercado 
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reflectem as diferenças na composição da estrutura fiscal o que poderá comprometer 

as comparações do nível de fiscalidade. Quanto aos agregados mensurados a custo 

de factores têm como desvantagem o facto de terem subjacente a subtracção dos 

impostos indirectos e a adição dos subsídios em relação aos valores apresentados a 

preços de mercado. Tal facto pressupõe que se verifique uma repercussão da 

totalidade desses impostos bem como dos subsídios.   

 Nesse sentido, para efeitos de inclusão na variável nível de fiscalidade recorre-

se ao produto interno bruto a preços de mercado como forma de minimizar o 

enviesamento provocado pelas demais formas de expressar o valor da produção 

nacional. 

No entanto, o produto interno bruto apresenta algumas particularidades tal 

como refere o relatório Stiglitz‐Sen‐Fitoussi (2009). O PIB corresponde à medição de 

um conceito da produção de mercado e não de bem-estar dos cidadãos. Aliás, a sua 

utilização com propósito político poderá conduzir à tomada de medidas que estimulem 

o crescimento do produto mas que reduzam o bem-estar das populações. Tal facto 

decorre de algumas das características inerentes ao conceito em causa. O PIB não 

tem em consideração a depreciação do capital fixo, pelo que não constitui um 

indicador que permita através da informação produzida extrapolar conclusões sobre se 

a economia está a produzir o suficiente para renovar a sua máquina produtiva. Uma 

outra característica resulta de não ponderar a depreciação originada pela degradação 

constante do ambiente o que poderá conduzir a que um país, não obstante de estar a 

crescer, poderá como consequência desse mesmo crescimento estar a destruir os 

seus recursos naturais. Por último, a mensuração do PIB não está completamente 

articulada com as economias modernas nas quais os produtos e serviços são mais 

complexos.  

A estas limitações de ordem geral acrescem-se outras de carácter específico, 

que devem ser ponderadas em qualquer análise que recorra ao nível de fiscalidade. 

Assim, verifica- se desde logo, que, nos moldes em que está definido, o valor do índice 

depende, em larga medida, do valor utilizado para o produto interno bruto.  

Não obstante das limitações aqui descritas, o nível de fiscalidade permite, 

ainda assim, determinar o peso relativo dos fundos que são coercivamente 

transferidos para o sector público. Dada a sua natureza de indicador sintético verifica-

se a necessidade de proceder a uma leitura cautelosa dado que não permite reflectir 

algumas características e preferências económicas, sociais e políticas vigentes num 

país (OCDE, 2000). 
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Concluindo, a variável relativa ao nível de fiscalidade será calculada como o 

rácio entre o total de impostos cobrados e o produto interno bruto a preços de 

mercado. Desta forma: 

 

𝑁𝐹 =
𝑅𝐹𝑇

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

 

Onde, 

𝑅𝐹𝑇 – Receita fiscal total; 

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 – Produto interno bruto a preços de mercado. 

 

4.3.4. Índice de Visibilidade da Receita Fiscal 

Neste trabalho, propomo-nos com base nos estudos empíricos realizados 

construir um índice de visibilidade da receita fiscal. Este índice tem por base os 

indicadores apontados nos estudos que apresentamos como variáveis proxy da 

visibilidade da receita fiscal para explicar o comportamento da receita e da despesa 

pública. Estes indicadores são a elasticidade dos impostos, a complexidade do 

sistema fiscal e a visibilidade dos impostos. Desta forma: 

𝐼𝑉𝑅𝐹 = 𝑓(𝐸, 𝐻, 𝑉) 

Onde, 

E – elasticidade dos impostos; 

H – complexidade do sistema fiscal; 

V – visibilidade dos impostos. 

 

A elasticidade dos impostos (E) mede a repercussão nas receitas do governo 

resultantes de alterações de rendimento mantendo as taxas de imposto constantes. 

Autores como Buchanan (1967, 1974) e Wagner (1971) concluem que quanto mais 

elásticos forem os sistemas fiscais maiores níveis de despesa pública serão capazes 

de gerar, dada a presença de ilusão fiscal. Deste ponto de vista, se as taxas de 
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imposto se mantêm inalteráveis, os indivíduos não estarão dispostos a despender 

tempo e esforço na obtenção de informação suficiente para perceber o aumento da 

sua carga fiscal ao longo do tempo, e que se deve principalmente à elasticidade do 

sistema fiscal. O valor de imposto percebido é mais baixo e conduzirá a um aumento 

da quantidade de bens públicos e consequentemente da despesa pública. Aliás, como 

o rendimento aumenta ao longo do tempo, estruturas de imposto sobre o rendimento 

mais elásticas conduzem a maiores receitas e a um crescimento da despesa. O 

primeiro autor a testar a hipótese da elasticidade foi Oates (1975) que obteve como 

resultado uma relação positiva entre a elasticidade do imposto sobre o rendimento e 

as alterações no nível de despesa per capita. A elasticidade é medida pela proporção 

de receitas geradas pelos impostos sobre o rendimento no total das receitas fiscais. 

Craig e Heins (1980) usam como variável níveis em vez de aumentos da despesa e 

confirmam os resultados obtidos por Oates. Neste modelo adoptamos a medida de 

elasticidade proposta por Oates: 

𝐸 =
𝑟𝑖𝑟

𝑟𝑓𝑡
 

Onde, 

rir - receitas de imposto sobre o rendimento de pessoas singulares 

rft - Receitas Fiscais Totais 

 

A percepção dos indivíduos pode ser influenciada pela natureza do sistema 

fiscal. Num sistema complexo torna-se mais difícil determinar o montante total de 

impostos pagos. Wagner (1976) testa a hipótese de variações na complexidade do 

sistema fiscal (H) terem impacto no valor do imposto pago, percebido pelos 

contribuintes. Como conclusão aponta que à medida que o sistema fiscal se torna 

mais complexo, através do aumento do número de itens de receita – diferentes tipos 

de imposto - os eleitores têm menor informação acerca da sua verdadeira carga fiscal 

o que induz a uma subestimação do custo do serviço público. Segundo Wagner, a 

passagem de um sistema fiscal de imposto único para um sistema com várias fontes 

de receita permite alterar a percepção dos indivíduos sobre o montante total de 

imposto pago, o que reduz a resistência dos contribuintes ao seu pagamento e permite 

ao mesmo tempo aumentar a receita fiscal devido à ilusão fiscal criada. Como medida 

da complexidade do sistema fiscal Wagner propõe o índice de concentração 

Herfindahl (H) que também adoptamos como variável: 
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𝐻 = ∑ 𝑟𝑖
2

𝑚

𝑖=1

 

 Onde, 

 𝑟𝑖 – rácio da receita fiscal gerada por cada fonte de receita m no total das 

receitas fiscais.  

   Valores baixos de H indicam maior complexidade do sistema fiscal. 

Este índice não tem em consideração a visibilidade de cada item da receita. 

Todas as formas de receita são consideradas idênticas em termos de visibilidade o 

que não corresponde à realidade.  

Por este motivo introduzimos uma terceira variável a visibilidade dos impostos 

(V). Apesar das taxas de imposto sobre o valor acrescentado serem, geralmente, 

conhecidas, outros impostos sobre transacções são cobrados sem que os 

contribuintes disso se apercebam. Já no que se refere aos impostos sobre o 

rendimento, estes são mais visíveis. O rácio entre impostos directos e o total de 

receitas governamentais permite, então, obter uma medida de visibilidade dos 

impostos. Os impostos sobre as empresas e as receitas extra-fiscais não são pagas 

directamente pelos contribuintes e podem, por isso, ser consideradas fontes de receita 

invisíveis, o mesmo acontecendo às contribuições para a segurança social. Porém, 

limitamo-nos a considerar apenas como impostos de menor visibilidade aqueles que 

tradicionalmente são classificados como impostos indirectos. Assim, 

𝑉 =
𝑖𝑑

𝑟𝑓𝑡
 

Onde,      

id - Impostos Directos 

rft -  Receitas Fiscais Totais 

A construção dos indicadores, aparece resumida no quadro apresentado de 

seguida. 
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Quadro 8 - Construção dos Indicadores 

Variável Fórmula 

Elasticidade dos impostos 
𝐸 =

𝑟𝑖𝑟

𝑟𝑓𝑡
 

Complexidade do sistema fiscal 

𝐻 = ∑ 𝑟𝑖
2

𝑚

𝑖=1

 

Visibilidade dos impostos 
𝑉 =

𝑖𝑑

𝑟𝑓𝑡
 

Fonte: Elaboração própria 

  

Tendo por base a revisão de literatura, foram identificados três instrumentos 

capazes de afectar a visibilidade da receita fiscal. A metodologia para avaliação e 

comparação do nível de visibilidade receita fiscal verificado em diferentes países foi 

alvo de explanação em momento anterior deste trabalho. Este indicador baseia-se nos 

diversos itens da receita fiscal atribuindo-lhes ponderações para um conjunto de 

factores de visibilidade.  

O presente trabalho propõe uma metodologia diversa, assente na utilização 

das variáveis proxy da visibilidade da receita fiscal a que diversos estudos recorreram. 

A construção destas variáveis foi anteriormente exposta. Do ponto de vista da 

modelação dos dados optou-se pela utilização de redes neuronais artificiais (Hastie et 

al., 2009) para previsão do nível de visibilidade da receita fiscal, dado que a utilização 

destes modelos não pressupõe, obrigatoriamente, que se verifiquem certas hipóteses 

relativamente à distribuição dos dados (Gorr, 1994; Shachmurove, 2002). Por outro 

lado, uma rede neuronal artificial poderá assumir a forma de um modelo simples, 

linear, ou de um modelo arbitrariamente complexo, não-linear, dependendo do número 

de neurónios que são considerados, das funções de activação destes neurónios e dos 

pesos das conexões entres eles. 

As redes neuronais artificiais são modelos que surgiram na década de 1940 

como ensaio de reprodução do funcionamento do cérebro humano, tendo como base o 

sistema de neurónios biológicos. 

A modelização através de redes neuronais possui inúmeras aplicações. No 

domínio financeiro diversas questões têm sido abordadas, nomeadamente, a análise 

do risco de crédito (Nargundkar e Priestley, 2004), a previsão da insolvência de 
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empresas (Neves e Vieira, 2004), a modelização da inflação (McNelis, 2005) e a 

modelização das taxas de câmbio (Li et al., 2004), entre outros.  

Conceptualmente, uma rede neuronal artificial define-se como um conjunto de 

unidades de processamento simples (neurónios) que comunicam entre si enviando 

sinais através de um número elevado de conexões (Kröse e Smagt, 1996). Podem 

encontrar-se vários tipos de redes neuronais. No âmbito do presente trabalho, e dado 

o objectivo de utilização da rede enquanto método de previsão, optou-se pelo tipo de 

redes mais utilizadas, designadas na terminologia anglo-saxónica por multilayer 

feedforward neural networks. Estas são treinadas para produzirem um output com o 

menor desvio possível, usualmente no sentido dos mínimos quadrados não-lineares, 

em relação ao verdadeiro valor das séries a prever. O treino refere-se ao processo de 

determinação dos pesos das conexões entre neurónios (parâmetros da rede) a partir 

de um conjunto de dados das séries a prever, por aplicação de um algoritmo de 

optimização (Hastie et al., 2009; Rao, 2009). Mais detalhes sobre redes neuronais 

podem ser encontrados em Hastie et al. (2009). Na secção 5.1.4. proceder-se-á à 

análise dos resultados obtidos. 
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V. Análise de Resultados 

5.1. Análise Descritiva 

Nesta fase do trabalho descrevem-se os dados recolhidos sobre a amostra 

para cada uma das variáveis que integram o modelo proposto. Com este propósito, e 

com vista a obter maior informação sobre o comportamento das mesmas, procedeu-se 

à classificação dos países de acordo com dois critérios, a fase de desenvolvimento do 

país e a sua localização geográfica.  

No caso das fases de desenvolvimento dos países recorreu-se à classificação 

proposta pelo World Economic Forum tendo sido os países classificados da seguinte 

forma: 

 Fase 1 – países orientados para os factores; 

 Fase 2 – países em transição da orientação para os factores para a 

orientação para a eficiência; 

 Fase 3 - países orientados para a eficiência; 

 Fase 4 - países em transição da orientação para a eficiência para a 

orientação para a inovação; 

 Fase 5 – países orientados para a inovação. 

 

No que concerne à localização geográfica os países foram classificados por 

continente. No entanto, e no sentido de procurar obter informação adicional, foi criado 

um subgrupo de países dentro do continente europeu relativos à Zona Euro. 

5.1.1. Eficiência do Sector Público 

De acordo com o exposto, anteriormente, a análise da eficiência impõe como 

requisito prévio a avaliação do desempenho do sector público. Para tal, foi calculado o 

índice composto de desempenho do sector público, considerando-o como uma média 

aritmética dos subindicadores relativos à administração, à educação, à saúde, à 

distribuição, à estabilidade e ao desempenho económico. Cada subindicador é obtido 

através da média aritmética dos índices que o formam. Os dados primários relativos 
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aos índices que permitem calcular cada um dos subindicadores encontram-se em 

anexo (Anexo 2). No quadro 9 são apresentados os resultados obtidos para os 

subindicadores e para o índice de desempenho do sector público. Os valores 

referentes aos subindicadores foram normalizados para média igual a 1. 

Sendo seguidamente apresentada uma ilustração que permite uma melhor 

leitura sobre o comportamento dos países que compõem a amostra ao nível deste 

índice.
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Quadro 9 - Subindicadores e Índice de Desempenho do Sector Público 

País Administração Educação Saúde Equidade Estabilidade Desenvolvimento 
Económico 

Desempenho 
do Sector 
Público 

Albania 0,71 0,94 1,01 1,04 2,65 1,52 1,31 

Armenia 0,61 0,85 0,97 1,10 0,87 2,33 1,12 

Australia 1,37 1,10 1,07 1,10 2,61 0,91 1,36 

Austria 1,31 1,05 1,05 1,17 0,84 0,52 0,99 

Belgium 1,14 1,37 1,05 1,14 0,87 0,45 1,00 

Bolivia 0,57 0,67 0,86 0,75 1,98 1,02 0,97 

Bosnia and 
Herzegovina 

0,58 1,07 0,98 1,01 1,30 1,23 1,03 

Bulgaria 0,73 0,96 0,96 0,87 0,96 1,27 0,96 

Canada 1,38 1,19 1,06 1,08 0,98 0,59 1,05 

China 0,86 1,07 0,96 0,82 4,00 2,81 1,75 

Colombia 0,75 0,81 0,96 0,66 1,61 1,12 0,98 

Costa Rica 1,04 0,96 1,03 0,79 0,94 1,13 0,98 

Croatia 0,73 1,07 1,00 1,08 0,79 0,86 0,92 

Cyprus 1,20 1,21 1,04 1,13 1,31 0,92 1,13 

Czech Republic 0,87 1,21 1,01 1,09 0,98 1,00 1,03 

Denmark 1,47 1,16 1,03 1,19 0,52 0,28 0,94 

Egypt, Arab Rep, 0,74 0,60 0,96 1,04 2,04 1,33 1,12 

El Salvador 0,74 0,67 0,94 0,84 0,85 0,57 0,77 

Estonia 1,24 1,16 0,98 1,09 0,55 1,23 1,04 

Finland* 1,47 1,48 1,05 1,16 0,70 0,56 1,07 
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France 1,05 1,23 1,06 1,07 0,85 0,38 0,94 

Georgia 0,87 0,81 0,96 0,86 0,91 1,59 1,00 

Germany 1,30 1,01 1,05 1,16 0,65 0,27 0,91 

Greece 0,74 1,01 1,05 1,06 0,95 0,84 0,94 

Honduras 0,69 0,58 0,96 0,67 1,22 1,23 0,89 

Hong Kong SAR, China 1,45 1,21 1,09 0,74 -3,52 1,18 0,36 

Hungary 0,85 1,10 0,97 1,19 0,55 0,66 0,89 

Iceland 1,44 1,14 1,07 1,14 0,60 0,93 1,05 

Ireland 1,30 1,10 1,05 1,05 0,69 0,97 1,03 

Israel 1,14 0,72 1,06 0,96 1,10 0,97 0,99 

Italy 0,72 0,83 1,06 1,08 0,44 0,19 0,72 

Japan 1,28 1,10 1,09 0,99 -2,41 0,21 0,38 

Jordan 1,05 1,05 0,96 0,96 2,75 1,76 1,42 

Kazakhstan 0,66 0,87 0,89 1,13 1,68 2,32 1,26 

Korea, Rep. 0,93 1,16 1,05 0,92 1,47 1,25 1,13 

Latvia 0,85 0,94 0,96 1,03 0,47 1,30 0,92 

Lithuania 0,86 1,07 0,96 1,02 0,70 1,31 0,99 

Luxembourg 1,38 1,01 1,06 1,17 0,89 0,96 1,08 

Macedonia, FYR  0,76 0,96 0,96 0,90 0,79 0,75 0,85 

Malta 0,99 1,10 1,05 1,17 0,70 0,56 0,93 

Mauritius 0,84 0,90 0,96 0,97 1,37 1,17 1,03 

Morocco 0,76 1,07 0,94 0,94 1,87 1,29 1,15 

Netherlands 1,36 1,16 1,06 1,10 0,77 0,49 0,99 

New Zealand 1,48 1,21 1,06 1,01 1,15 0,75 1,11 

Norway 1,37 0,94 1,06 1,19 1,03 0,55 1,02 

Paraguay 0,54 0,47 0,94 0,74 0,37 0,51 0,60 
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Peru 0,68 0,49 0,97 0,86 1,32 1,40 0,95 

Poland 0,88 1,10 1,00 1,04 1,51 1,07 1,10 

Portugal 1,00 0,72 1,04 0,97 0,58 0,28 0,76 

Romania 0,77 1,10 0,96 1,06 0,75 1,26 0,98 

Russian Federation 0,55 1,05 0,90 0,92 0,80 1,50 0,95 

Singapore 1,54 1,43 1,06 0,82 1,28 1,47 1,27 

Slovak Republic 0,82 1,01 0,98 1,17 0,86 1,24 1,01 

Slovenia 1,11 1,16 1,04 1,21 0,64 0,86 1,00 

South Africa 0,97 0,47 0,68 0,58 1,30 0,99 0,83 

Spain 0,97 0,74 1,06 1,08 0,94 0,72 0,92 

Sweden 1,48 1,07 1,06 1,22 0,90 0,58 1,05 

Switzerland 1,48 1,28 1,07 1,12 1,33 0,58 1,14 

Thailand 0,83 0,92 0,97 0,74 1,29 1,32 1,01 

Tunisia 0,95 1,23 0,97 0,95 2,45 1,25 1,30 

Turkey 0,82 0,85 0,96 0,95 0,51 1,04 0,85 

Ukraine 0,54 1,05 0,90 1,14 0,48 1,29 0,90 

United Kingdom 1,25 0,98 1,05 0,95 0,89 0,59 0,95 

United States 1,22 1,01 1,02 0,87 0,77 0,50 0,90 

Média 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fonte: Elaboração própria 
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Ilustração 8 - Subindicadores e Índice de Desempenho do Sector Público 

 

Fonte: elaboração própria 
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Da leitura da ilustração é possível verificar que existe uma discrepância 

acentuada relativamente ao índice de desempenho do sector público. 

Na ilustração seguinte, apresentam-se a média e o desvio-padrão dos 64 

países que compõem a amostra em função das fases de desenvolvimento em que se 

encontram. 

 

Ilustração 9  - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro do Índice de 
Desempenho do Sector Público por Fase de Desenvolvimento 

 

Fonte: Elaboração própria 

Pode observar-se que os países orientados para os factores apresentam, em 

termos médios, um índice de desempenho do sector público inferior àquele que se 

verifica nas restantes fases de desenvolvimento, como seria de esperar. Os países 

que se encontram em transição da orientação para os factores para a orientação para 

a eficiência, bem como, aqueles que se encontram na fase da orientação para a 

eficiência apresentam valores, em termos médios, próximos e dispersões 

semelhantes. De notar, ainda, que os países que estão na fase de transição da 

orientação para a eficiência para a orientação para a inovação apresentam valores 

médios próximos. No entanto, são inferiores aos das duas fases anteriores, 

apresentando menor dispersão. 
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A ilustração abaixo exibe o comportamento dos países por zona geográfica. 

Ilustração 10 - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro do Índice de 
Desempenho do Sector Público por Localização Geográfica 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Pode constatar-se que os continentes africano e asiático são aqueles onde se 

verifica maior valor médio do índice de desempenho do sector público, porém, no caso 
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de desempenho do sector público de, aproximadamente, 0,98. No entanto, apresenta 

uma menor dispersão. Relativamente à Zona Euro não apresenta valores muitos 
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Conforme foi referido, previamente, recorreu-se ao DEA como metodologia 

para avaliação da eficiência do sector público, tendo-se utilizado para o efeito o 

programa DEAP.  

Dada a importância da selecção das unidades de decisão a serem 

consideradas, justificada pelo facto da metodologia DEA apresentar sensibilidade a 

valores extremos, procedeu-se a uma análise exploratória dos dados, com o objectivo 

de identificar possíveis outliers. Neste caso, recorreu-se à caixa de bigodes (Apêndice 

2) tendo sido identificados três outliers. Logo, foram excluídos a amostra três países: a 

China, Hong Kong e Japão. Desta forma, e por imposição metodológica, a amostra 

passará a ser composta apenas por 61 países. Os resultados obtidos através da 

metodologia DEA encontram-se no quadro abaixo apresentado. 

Quadro 10 - Resultados DEA: variáveis endógenas 

País 
Output Oriented 

CRS TE 
VRS TE Rank 

Albania 0,935 6 0,463 

Armenia 0,851 9 0,616 

Australia 0,999 3 0,575 

Austria 0,697 38 0,270 

Belgium 0,704 33 0,251 

Bolivia 0,700 36 0,365 

Bosnia and Herzegovina 0,725 26 0,297 

Bulgaria 0,684 41 0,336 

Canada 0,804 11 0,617 

Colombia 0,731 25 0,465 

Costa Rica 0,725 27 0,435 

Croatia 0,648 52 0,282 

Cyprus 0,796 13 0,189 

Czech Republic 0,725 28 0,324 

Denmark 0,662 46 0,281 

Egypt, Arab Rep, 0,801 12 0,400 

El Salvador 0,586 58 0,430 

Estonia 0,746 20 0,379 

Finland* 0,754 19 0,317 

France 0,662 47 0,220 

Georgia 0,740 21 0,444 

Germany 0,651 51 0,325 

Greece 0,662 48 0,219 

Honduras 0,668 45 0,440 
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Hungary 0,627 55 0,214 

Iceland 0,739 22 0,328 

Ireland 0,725 29 0,310 

Israel 0,697 39 0,245 

Italy 0,507 60 0,192 

Jordan 1,000 2 0,464 

Kazakhstan 0,979 4 0,856 

Korea, Rep. 0,854 8 0,593 

Latvia 0,659 49 0,332 

Lithuania 0,703 35 0,340 

Luxembourg 0,761 18 0,320 

Macedonia, FYR  0,607 56 0,300 

Malta 0,655 50 0,131 

Mauritius 0,762 17 0,458 

Morocco 0,827 10 0,424 

Netherlands 0,697 40 0,258 

New Zealand 0,782 14 0,359 

Norway 0,720 30 0,337 

Paraguay 0,472 61 0,472 

Peru 0,733 24 0,598 

Poland 0,775 16 0,331 

Portugal 0,535 59 0,199 

Romania 0,698 37 0,343 

Russian Federation 0,708 32 0,445 

Singapore 1,000 1 1,000 

Slovak Republic 0,711 31 0,315 

Slovenia 0,704 34 0,277 

South Africa 0,590 57 0,285 

Spain 0,671 43 0,371 

Sweden 0,739 23 0,343 

Switzerland 0,878 7 0,705 

Thailand 0,776 15 0,614 

Tunisia 0,948 5 0,524 

Turkey 0,629 54 0,378 

Ukraine 0,634 53 0,260 

United Kingdom 0,669 44 0,242 

United States 0,672 42 0,427 

Média 0,729   0,386 

             Fonte: elaboração própria 
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O modelo de análise da eficiência escolhido comporta, como já referido, duas 

fases. Desta forma, e após avaliar a eficiência tendo em conta factores endógenos, 

iniciou-se a segunda fase, procedendo-se a uma estimativa da eficiência utilizando 

Tobit Regressions com o objectivo de corrigir a eventual influência de factores 

exógenos nos valores da eficiência previamente estimados através do DEA. Para tal, 

recorreu-se ao software Matlab, versão 7.9.0 (R2009b) e a rotinas nele 

implementadas. As variáveis exógenas consideradas no modelo são: PIB per capita 

(PIBpc), direitos de propriedade (DirProp), número de matrículas no ensino secundário 

(MatEnsSec), grau de abertura ao exterior (GrAbert), confiança nos políticos 

(ConfPolit) e transparência do governo (Transp), cujos dados se encontram em anexo 

(Anexo 3). Os resultados do modelo inicial encontram-se no quadro 11.  

Quadro 11 - Resultados do Modelo Inicial - Tobit Regression 

Coeficiente Constant
e PIBpc DirPro

p 
MatEnsSe
c 

GrAber
t 

ConfPoli
t 

Trans
p 

Estimativa 0,6257 -0,003 0,0022 -2,54E-04 4,71E-
04 

0,0769 -0,025 

Erro padrão 0,2253 9,64E-
04 

0,0359 0,0027 2,79E-
04 

0,0231 0,0446 

Valor-p 0,0055 0,0017 0,9501 0,9238 0,0915 0,0009 0,5761 

Significativo 
para 
alpha=5% 

Sim Sim Não Não Não Sim Não 

Fonte: elaboração própria 

A análise dos resultados permite concluir que para um nível de significância de 

5%, apenas duas variáveis são estatisticamente significativas: o PIB per capita e a 

confiança nos políticos. Procedeu-se, então, a nova estimação utilizando, somente, as 

variáveis consideradas estatisticamente significativas, tendo-se obtido como 

resultados para o modelo final, os expostos no quadro 12. 

Quadro 12 - Resultados do Modelo Final - Tobit Regression 

Coeficiente Constante PIBpc ConfPolit 
Estimativa 0,567 -0,0031 0,0706 

Erro padrão 0,0364 8,72E-
04 

0,014 

Fonte: elaboração própria 
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Os resultados permitiram obter o seguinte modelo final: 

𝐷𝐸�̂�𝐼 =  0,567 − 0,0031 ∗ 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖 + 0,0706 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖 

Em função deste modelo, procedeu-se a nova estimação do nível de eficiência 

do sector público, corrigido pelas variáveis exógenas. A ilustração abaixo, mostra os 

resultados obtidos.  
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Ilustração 11 - Resultados DEA corrigidos pelas variáveis exógenas 

 

                 Fonte: elaboração própria 
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Pode constatar-se que existe uma clivagem considerável entre o país que 

apresenta maior eficiência, Malta (0,898) e aquele que possui um menos valor a 

Roménia (0,592). Destaca-se que os dois países pertencem à Europa. 

Para efeitos de comparação entre a eficiência e a eficiência corrigida, que 

diferem por alterações provocadas pelas variáveis exógenas, apresenta-se a 

ilustração abaixo. 
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Ilustração 12 – Comparação dos resultados da Eficiência 
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Como se pode constatar através da ilustração anterior, as variáveis exógenas 

produzem alterações significativas nos valores da eficiência observados para os 

países que compõem a amostra. Para além disso, verifica-se uma aproximação dos 

valores extremos observados.  

Nas ilustrações seguintes efectua-se a análise em termos quer de valores 

médio quer de desvios-padrão por fase de desenvolvimento dos países e por 

localização geográfica. 

 

Ilustração 13 - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro para a Eficiência 
estimada por fase de Desenvolvimento 

 

Fonte: Elaboração própria 

A ilustração apresentada acima evidencia que os países que se encontram na 

fase 3, isto é, orientados para a eficiência apresentam, em termos médios uma maior 

eficiência como seria de esperar. Os países orientados para a inovação, Fase 5, 

apresentam um valor médio, ligeiramente, inferior. Todavia, apresentam um valor de 

dispersão um pouco mais elevado. Salienta-se o facto dos valores médios dos países 

que se encontram em fases de transição, Fase 2 e Fase 4, serem inferiores aos das 

restantes fases. 

Na ilustração seguinte apresenta-se o comportamento da eficiência em função 

da localização geográfica. 
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Ilustração 14 - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro para a Eficiência 
estimada por fase de Localização Geográfica 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em termos de localização geográfica salienta-se o facto do continente 

americano ser aquele que apresenta, em termos médios, um valor menor no que se 

refere à eficiência. Segue-se a Oceânia com um valor superior e uma dispersão muito 

inferior à evidenciada pelas restantes áreas geográficas. Quanto à Europa, tem um 

valor médio em termos de eficiência de 0,734, abaixo dos verificados na Ásia e na 

África. No entanto, no que concerne à dispersão a Europa é o continente que 

apresenta maior dispersão. Destaca-se a Zona Euro que patenteia o maior nível de 

eficiência não obstante de evidenciar também o maior nível de dispersão. 

 

5.1.2. Nível de Despesa Pública  

No que concerne ao nível de despesa pública a ilustração abaixo apresentada 

expõe a distribuição dos valores desta variável para os países que compõem a 

amostra. 

0,600
0,620
0,640
0,660
0,680
0,700
0,720
0,740
0,760
0,780
0,800
0,820
0,840

África América Ásia Europa Oceânia Zona Euro

Ef
ic

iê
n

ci
a 

e
st

im
ad

a
 

Localização Geográfica 

Diagrama de Dispersão com Barras de Erro 



141 
 

 

Ilustração 15 - Distribuição da Despesa Pública 

 
 

Fonte: elaboração própria 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%
D

in
am

ar
ca

Fr
an

ça

Su
éc

ia

B
él

gi
ca

Á
u

st
ri

a

G
ré

ci
a

It
ál

ia

H
u

n
gr

ia

H
o

la
n

d
a

R
ei

n
o

 U
n

id
o

Is
lâ

n
d

ia

Fi
n

lâ
n

d
ia

P
o

rt
u

ga
l

A
le

m
an

h
a

U
cr

ân
ia

Ir
la

n
d

a

Es
lo

vé
n

ia

N
o

ru
eg

a

Is
ra

el

M
al

ta

Li
tu

ân
ia

Es
p

an
h

a

R
ú

ss
ia

Es
tó

n
ia

C
h

ip
re

C
an

ad
á

R
ep

ú
b

lic
a 

C
h

ec
a

P
o

ló
n

ia

Es
ta

d
o

s 
U

n
id

o
s

Lu
xe

m
b

u
rg

o

C
ro

ác
ia

Le
tó

n
ia

B
ó

sn
ia

 H
e

rz
eg

o
vi

n
a

Á
fr

ic
a 

d
o

 S
u

l

Tu
rq

u
ia

N
o

va
 Z

el
ân

d
ia

A
u

st
rá

lia

Jo
rd

ân
ia

R
o

m
én

ia

Su
íç

a

Eg
íp

to

B
u

lg
ár

ia

G
eo

rg
ia

Tu
n

ís
ia

C
o

lô
m

b
ia

M
ar

ro
co

s

B
o

lív
ia

A
rm

én
ia

H
o

n
d

u
ra

s

C
o

re
ia

A
lb

an
ia

El
 S

al
va

d
o

r

M
au

ri
ci

as

Ta
ilâ

n
d

ia

P
ar

ag
u

ai

C
az

aq
u

is
tã

o

P
e

ru

Si
n

ga
p

u
ra

Nível de Despesa Pública  



142 
 

Da observação da ilustração é possível perceber que os países apresentam 

nível de despesa pública muito dispares, traduzidos numa diferença de, 

aproximadamente, 44 pontos percentuais entre o país com maior nível de despesa 

publica, a Dinamarca (58,71%) e aquele onde se regista o menor valor, Singapura 

(15,10%).  

No que se refere à despesa pública a ilustração abaixo apresentada permite 

aferir que, em termos médios à medida que os países vão evoluindo em termos de 

fases de desenvolvimento o valor da despesa pública em percentagem do PIB vai 

aumentando. 

 

Ilustração 16 - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro para o Nível de 
Despesa Pública por fase de Desenvolvimento 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Em termos de área geográfica Ásia, América e África apresentam valores 

médios muito próximos. A Oceânia já evidencia um nível de despesa pública superior, 

cabendo ao continente europeu o maior nível, em termos médios, de despesa pública. 

Destaca-se a Zona Euro que apresenta um valor médio de despesa pública que 

suplanta o da Europa. A ilustração abaixo permite a visualização destas conclusões. 

 

Ilustração 17 - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro para o Nível de 
Despesa Pública por Localização Geográfica 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.1.3. Nível de Fiscalidade  

No que diz respeito ao nível de fiscalidade os países revelam diferenças muito 

significativas como se pode constatar pela diferença entre o valor máximo (56%) e o 

valor mínimo (18,01%). A ilustração seguinte exibe a distribuição do nível de 

fiscalidade pelos diferentes países.  
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Ilustração 18 - Distribuição do Nível de Fiscalidade 

 
Fonte: elaboração própria 
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A ilustração seguinte permite analisar a média e o desvio-padrão do nível de 

fiscalidade por fase de desenvolvimento.  

 

Ilustração 19 - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro para o Nível de 
Fiscalidade por Fase de Desenvolvimento 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Da análise da ilustração é possível notar que os países até chegarem à fase de 

transição da orientação para a eficiência para a orientação para a inovação 

apresentam níveis de fiscalidade médios próximos. O nível de fiscalidade aumenta, em 

termos médios, de cerca de 30% para 39% da fase de orientação para a eficiência 

para a fase seguinte de transição. Este aumento do valor médio volta a registar-se 

quando atingem a fase de orientação para a inovação. 

A ilustração abaixo reporta-se à localização geográfica. 
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Ilustração 20 - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro para o Nível de 
Fiscalidade por Localização Geográfica 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pode constatar-se que o continente americano é aquele que apresenta um 

nível médio de fiscalidade menor, seguido da Ásia e da África. A Europa apresenta o 

valor médio mais elevado. No que diz respeito à Zona Euro o valor médio em termos 

de nível de fiscalidade encontra-se próximo do valor obtido pelo continente europeu. 

 

5.1.4. Índice de Visibilidade da Receita Fiscal 

O índice de visibilidade da receita fiscal será estimado tendo por base a revisão 

da literatura. Assim, foram identificados três instrumentos de anestesia fiscal do lado 

da receita: a elasticidade dos impostos, a complexidade do sistema fiscal e a 

visibilidade dos impostos. Os dados relativos aos dados para construção dos três 

instrumentos em causa podem ser consultados na edição do Fundo Monetário 

Internacional, Government Finance Statistics Yearbook. 

Desta forma, o problema consiste em prever o índice de visibilidade da receita 

fiscal (IVRF) à custa da elasticidade dos impostos (E), da complexidade do sistema 

fiscal (H) e da visibilidade do sistema fiscal (V). 
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O desenvolvimento do trabalho utilizando redes neuronais obriga à realização 

de um conjunto de escolhas empíricas conducentes a um resultado mais satisfatório 

do ponto de vista dos objectivos a que se propõe. Assim, o trabalho divide-se em duas 

fases, uma de preparação dos dados e outra de definição do modelo, da arquitectura e 

dos parâmetros da rede. 

Para tal, dispõe-se um conjunto de dados de 72 casos dos quais foram usados 

48 casos (67%) para construir o modelo de previsão (dados de treino) e 24 casos 

(33%) para testar este modelo (dados de teste). A divisão dos casos foi feita 

aleatoriamente. 

A análise dos dados disponíveis revelou uma correlação forte, superior a 0,7, 

entre E e H. Neste contexto, eliminou-se uma destas variáveis da lista de variáveis 

independentes usadas para prever o IVRF. Optou-se por manter E, uma vez que é das 

duas variáveis a que apresenta maior variabilidade. Esta abordagem segue a sugestão 

feita por Hastie, Tibshirani e J. Friedman (2009). 

Conforme referido, inicialmente, o modelo de previsão assenta numa rede 

neuronal artificial. Considerou-se uma arquitectura multicamada com alimentação 

directa, ou seja, uma multilayer feedforward neural network. Esta é formada por três 

camadas de neurónios: uma de entrada, uma intermédia e uma de saída. A camada 

de entrada tem dois neurónios, um associado a E e outro associado a V. Estes 

neurónios não processam informação e limitam-se a fornecer a informação de E e V 

aos neurónios na camada seguinte, a intermédia. Optou-se por considerar apenas 

uma camada intermédia, onde todos os neurónios têm uma função de activação 

sigmoidal (tangente hiperbólica). De acordo com um resultado teórico devido a Hornik, 

Stinchcombe e White (1989) e Hornik (1991) isto é suficiente para no caso do presente 

problema aproximar-se arbitrariamente bem a relação entre E, V e IVRF com base 

num conjunto de dados de treino de dimensão suficientemente grande. Quanto ao 

número de neurónios na camada intermédia foi escolhido por forma a minimizar a 

estimação do erro que futuramente se observa nos dados de teste, sendo que esta 

estimação foi feita por aplicação do método de validação cruzada aplicado aos dados 

de treino (Hastie et al, 2009). Assim, foi escolhido um neurónio para esta camada. Por 

fim, a camada de saída tem apenas um neurónio, associado ao IVRF. Como esta 

variável toma valores entre 0 e 1, escolheu-se para função de activação deste 

neurónio uma função sigmoidal apropriada, geradora de valores neste intervalo 

(transformação afim de uma tangente hiperbólica). 
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Os parâmetros da rede, correspondentes aos pesos das ligações sinápticas 

entre neurónios, foram estimados com base nos dados de treino, de modo a garantir o 

melhor ajuste da rede a estes dados no sentido dos mínimos quadrados não-lineares. 

O algoritmo de optimização de Levenberg-Marquardt foi usado, de acordo com Rao 

(2009) para este efeito, sendo que as derivadas necessárias à aplicação deste 

algoritmo foram estimadas numericamente. Recorreu-se ao software Matlab, versão 

7.9.0 (R2009b), e a rotinas nele pré-implementadas. 

A rede neuronal obtida prevê IVRF à custa de E e V de acordo com a equação 

𝐼𝑉𝑅�̂� = 0,5(𝑡𝑎𝑛ℎ(−0,1222𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑋) − 0,0801) + 1) 

onde, 𝑋 = −6,5081𝐸 − 1,8090𝑉 + 2,5538 

A ilustração seguinte mostra o ajuste da rede à relação entre X e IVRF, 

estando os dados de treino assinalados a azul e os de teste a preto: 

 

Ilustração 21 – Ajustamento da Rede 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Esta rede levou a um erro quadrático médio de 6,7 × 10−4 nos dados de treino 

e de 7,7 × 10−4 nos dados de teste. No que diz respeito ao erro absoluto médio é igual 

a 0,02 quer nos dados de treino, quer nos dados de teste. 

Realizou-se uma análise de sensibilidade de acordo com Cortez et al. (2009) 

para avaliar a importância de E e V para a previsão de IVRF através da rede neuronal, 

tendo-se verificado que essa importância é de 89% no caso de E e 11% no caso de V. 

Logo, a elasticidade dos impostos é mais importante para a determinação do índice de 

visibilidade da receita fiscal do que a visibilidade do sistema fiscal. 

Um aspecto importante que resulta do modelo de previsão é a não obtenção do 

sinal esperado para a variável E. De acordo com a revisão bibliográfica, quanto maior 

for a elasticidade, menor é a visibilidade da receita fiscal. No entanto, o resultado não 

foi o esperado podendo ficar a dever-se à especificação da variável dado que esta 

resulta do quociente dos impostos sobre o rendimento e a receita fiscal total. Neste 

contexto, redefiniu-se a rede, impondo a condição da variável IVRF variar no sentido 

oposto de E. A rede obtida corresponde ao modelo médio, ou seja,  𝐼𝑉𝑅�̂� = 0,47. Isto 

significa que a previsão da rede não depende de E (e também de V), quando se impõe 

a condição descrita na revisão bibliográfica. 

Após obtenção da equação procedeu-se à estimação do índice de visibilidade 

da receita fiscal. Os resultados são expostos na ilustração abaixo. 
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Ilustração 22 - Índice de Visibilidade da Receita Fiscal estimado 

 

Fonte: elaboração própria
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De seguida apresentam-se os dados relativos à média e o desvio-padrão em 

função da classificação por fase de desenvolvimento.  

 

Ilustração 23 - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro para o Índice de 
Visibilidade da Receita Fiscal por Fase de Desenvolvimento 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Destaca-se o facto da visibilidade da receita fiscal mais baixa em termos 

médios ocorrer nos países orientados para os factores e a mais elevado nos países 

orientados para a inovação, isto é, mais desenvolvidos. 

A ilustração abaixo reflecte os resultados em termos de localização geográfica. 
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Ilustração 24 - Diagrama de Dispersão com Barras de Erro para o Índice de 
Visibilidade da Receita Fiscal por Localização Geográfica 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A este nível observa-se que o continente americano apresenta, em termos 

médios, o índice de visibilidade da receita fiscal mais baixo evidenciando, no entanto, 

uma maior dispersão. África, Ásia e Europa têm, em termos médios, um índice de 

visibilidade da receita fiscal aproximado. Os países da Zona Euro apresentam um 

índice de visibilidade da receita fiscal médio superior ao registado na Europa. Com o 

índice de visibilidade da receita fiscal mais elevado encontra-se a Oceânia. 

 

5.2. Análise das correlações entre as variáveis 

Com o objectivo de medir o grau de associação entre todas as variáveis 

procedeu-se à análise de correlação. Nesta fase, não se verifica a necessidade de 

definir as relações de causa e efeito, isto é, qual é a variável dependente e a 

independente. Os diagramas de dispersão a seguir ilustram as correlações entre pares 

das variáveis eficiência estimada (EFFest), nível de despesa pública (NDP), nível de 

fiscalidade (NF) e índice de visibilidade da receita fiscal (IVRFest). 
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Ilustração 25 - Diagramas de Dispersão 

 
Fonte: Elaboração própria 

Como se pode constatar, apenas as variáveis Nível de Despesa Pública e Nível 

de Fiscalidade apresentam correlação. No que diz respeito às restantes variáveis não 

existe qualquer tipo de correlação. A Matriz de Correlações apresentada abaixo, atesta 

tais conclusões.  
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Quadro 13 - Matriz de Correlações 

 EFest NDP NF IVRFest 

EFest 

Pearson Correlation 1 ,070 ,133 ,018 

Sig. (2-tailed)  ,604 ,324 ,892 

     

NDP 

Pearson Correlation ,070 1 ,879
**
 ,250 

Sig. (2-tailed) ,604  ,000 ,061 

     

NF 

Pearson Correlation ,133 ,879
**
 1 ,201 

Sig. (2-tailed) ,324 ,000  ,134 

     

IVRFest 

Pearson Correlation ,018 ,250 ,201 1 

Sig. (2-tailed) ,892 ,061 ,134  

     

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

O coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis Nível de Despesa 

Pública e Nível de Fiscalidade é de, aproximadamente, 0,8 sendo estatisticamente 

significativo, considerando um nível de significância de 5%. Não obstante do 

significado das variáveis tornar claro o sentido da dependência, poder-se-á, no futuro, 

verificar a causalidade recorrendo a um método apropriado entre aqueles descritos em 

Casuality: models, reasoning and inference (2000). Relativamente às restantes 

variáveis não se identifica qualquer correlação que se traduz em coeficientes de 

correlação muito baixos e estatisticamente não significativos. 

5.3. Análise das Hipóteses 

Os resultados evidenciados pela análise de correlação permitem aceitar todas 

as hipóteses, excepto H3.. A aceitação das hipóteses evidencia a inexistência de uma 

relação entre as variáveis pelo que não faz sentido falar-se em causalidade. No 

entanto, verificou-se existir uma relação entre o nível de fiscalidade e a dimensão da 

despesa pública, variáveis presentes em H3.. A relação de causalidade nesta hipótese 

resulta do significado destas variáveis.  

 



155 
 

Quadro 14 - Resultados das Hipóteses do Modelo 

Hipóteses Colocadas Resultados Empíricos 

H1. Não existe uma relação entre a dimensão da despesa 
pública e a eficiência na gestão da despesa pública. 

Aceita-se 

H2. Não existe uma relação entre o nível de fiscalidade e a 
eficiência na gestão da despesa pública. 

Aceita-se 

H3. Não existe uma relação entre o nível de fiscalidade e a 
dimensão da despesa pública.  

Não se aceita 

H4. Não existe uma relação entre a visibilidade da receita 
fiscal e o nível de fiscalidade 

Aceita-se 

H5. Não existe uma relação entre a visibilidade da receita 
fiscal e a eficiência na gestão da despesa pública. 

Aceita-se 

H6. Não existe uma relação entre a visibilidade da receita 
fiscal e a dimensão da despesa pública. 

Aceita-se 

Fonte: Elaboração própria 
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VI. Discussão de Resultados, Contribuições e Limitações 

6.1. Discussão dos Resultados 

Terminada a investigação, a primeira grande conclusão a referir é que o estudo 

da relação entre a eficiência do sector público, a despesa pública e a receita pública é 

um tema actual, que se encontra na ordem do dia e se revela importante, mas em 

relação ao qual existe ainda muito por investigar. 

A elaboração da tese obedeceu a uma linha de investigação que partiu do geral 

para o particular, tendo como ponto de partida o papel do Estado na economia e na 

sociedade ao longo do tempo, com vista ao enquadramento teórico do problema. 

Assim, partindo da análise do papel do Estado na economia e na sociedade, 

analisaram-se as reformas da administração pública reflectindo sobre o seu impacte 

ao nível da eficiência do sector público.  

O enquadramento teórico abordou a temática da eficiência, bem como 

aspectos teóricos relativos à metodologia da fronteira de eficiência, para medição da 

mesma. Nesse sentido, utilizou-se a abordagem de fronteira de eficiência através da 

metodologia não paramétrica ou Data Envelopment Analysis (DEA), bem como a Tobit 

regressions.  

De seguida, procedeu-se à revisão da literatura sobre a receita fiscal e a sua 

relação com a despesa pública, que permitiu salientar dois aspectos distintos. Por um 

lado, o nível de fiscalidade e, por outro, a visibilidade da receita fiscal. Para tentar 

responder às questões de investigação, nomeadamente, a mensuração da visibilidade 

da receita fiscal, recorreu-se a redes neuronais artificiais que são modelos que 

surgiram na década de 1940 como ensaio de reprodução do funcionamento do 

cérebro humano, tendo como base o sistema de neurónios biológicos. 

A modelização através de redes neuronais artificiais tem sido utilizada em 

quase todos os campos de estudo. No domínio financeiro destaca-se na análise do 

risco de crédito, na previsão da insolvência de empresas, na modelização da inflação 

e na modelização das taxas de câmbio. A razão para a sua utilização prende-se com 

dois elementos caracterizadores desta metodologia: não pressupõe, obrigatoriamente, 

que se verifiquem certas hipóteses relativamente à distribuição dos dados e poderá 
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assumir a forma de um modelo simples, linear, ou de um modelo arbitrariamente 

complexo, não-linear. 

De acordo com o estudo de investigação realizado, há aspectos pertinentes 

como conclusões de fundo da investigação realizada. Em função dos resultados 

obtidos, foi possível obter a confirmação de cinco hipóteses e a impossibilidade de 

sustentação de uma outra, para os países que compõem a amostra.  

No que concerne ao tema central deste estudo, a eficiência do sector público e 

a sua repercussão na despesa pública e na receita pública, é possível elencar 

algumas conclusões. De forma genérica, pode afirmar-se que, para os países que 

compõem a amostra, a eficiência não evidencia qualquer relação com o 

comportamento da despesa pública, nem com o comportamento da receita pública.  

Antes de abordar as conclusões evidenciadas pelo estudo relativamente a cada 

uma das hipóteses colocadas é importante fazer uma breve referência a outras que 

resultam da construção das variáveis que compõem o modelo que sustenta as 

hipóteses colocadas.  

No que diz respeito à mensuração da eficiência da despesa pública, recorreu-

se ao modelo proposto por Afonso, Schuknecht e Tanzi (2003, 2006). Assim a 

eficiência foi medida com base em factores endógenos com recurso à metodologia 

DEA. No entanto, os estudos sugerem que a eficiência é influenciada por variáveis 

exógenas. Nesse sentido, os estudos propõem uma previsão da medida de eficiência 

corrigida de tais factores com recurso a Tobit Regressions. O presente estudo 

realizou-se de acordo com esta metodologia tendo considerado como variáveis 

exógenas incluídas no modelo, o PIB per capita, direitos de propriedade, número de 

matrículas no ensino secundário, grau de abertura ao exterior, confiança nos políticos 

e transparência do governo. Os resultados de uma primeira estimação permitiram 

concluir que, para os países que compõem a amostra, apenas duas são 

estatisticamente significativas, o PIB per capita e a confiança nos políticos. Após a 

obtenção destes resultados foi elaborado um novo modelo apenas com as variáveis 

consideradas estatisticamente significativas. A partir dos resultados obtidos com este 

novo modelo procedeu-se à estimação da eficiência da despesa pública.  

Relativamente à previsão do índice de visibilidade da receita fiscal verificou-se 

a impossibilidade de utilizar a metodologia proposta por Miguel Roig-Alonso (1996), 

uma vez que os dados disponíveis para ano 2009, ano do presente estudo, não 

contemplarem todas as rubricas necessárias. Assim, e tendo como referência a 



158 
 

revisão de literatura, foram identificadas três variáveis proxy da visibilidade da receita 

fiscal: a elasticidade dos impostos, a complexidade do sistema fiscal e a visibilidade do 

sistema fiscal. Para concretizar a medição do índice de visibilidade da receita fiscal 

procedeu-se ao cálculo das três variáveis proxy, bem como da visibilidade da receita 

fiscal proposta por Miguel Roig-Alonso para três anos distintos, tendo obtido 72 

observações. Com base nas mesmas, e não possuindo informação sobre a forma da 

relação entre as variáveis, optou-se por recorrer aos modelos de redes neuronais 

artificiais para previsão do índice de visibilidade fiscal para 2009, tendo sido possível 

encontrar um modelo que permitisse de forma simples, e com recurso a duas 

variáveis, prever a visibilidade da receita fiscal. A este respeito, é de notar que das três 

variáveis incluídas no estudo, duas, a elasticidade e a complexidade do sistema fiscal, 

apresentam forte correlação. Assim, a complexidade foi retirada do modelo dado que a 

elasticidade apresentava maior variabilidade. A utilização de uma rede neuronal 

artificial permitiu, igualmente, concluir que a relação entre as variáveis não é linear 

pelo que a metodologia adoptada se revelou pertinente.  

Depois de concluída a fase de construção e cálculo das variáveis incluídas no 

modelo proposto, procedeu-se à análise da correlação entre as variáveis. Os 

resultados evidenciados pela matriz de correlações não permitiram avançar para 

modelos explicativos das relações estre as variáveis dado que, como já referido 

anteriormente, apenas se pode observar a existência de relação entre duas das 

variáveis que compõem o modelo. Assim, das seis hipóteses colocadas apenas uma 

não foi aceite para os países que compõem a amostra. As conclusões relativas a cada 

uma das hipóteses são descritas a seguir de forma detalhada. 

A primeira conclusão é a de que, a eficiência da despesa pública, para os 

países que compõem a amostra, não evidencia qualquer relação com nível de 

despesa pública de um país. Tal conclusão diverge daquela que é apresentada pelo 

estudo de Hauner (2008) que tem como mostra oitenta e nove regiões russas e que 

conclui que quanto maior for a despesa, menor o nível de eficiência que lhe está 

associado. 

No que se refere à relação entre o nível de fiscalidade e a eficiência da 

despesa pública, os resultados não evidenciam a existência de qualquer relação entre 

as variáveis. Esta conclusão diverge da apresentada por outros estudos que, não 

obstante de encontrarem uma relação entre as vaiáveis, são divergentes. O estudo de 

Borger e Kerstens (1994, 1996) conclui que elevadas taxas de imposto local e 

elevadas taxas de imposto sobre a propriedade têm um impacto positivo no nível de 
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eficiência dos municípios. Contudo tais conclusões não são corroboradas por 

Balaguer-Coll et al. (2002, 2007). Os resultados do trabalho realizado por estes 

autores evidenciam que uma elevada receita fiscal per capita e receitas fiscais 

elevadas produzem um efeito negativo no nível de eficiência.   

Um outro aspecto relativo ao comportamento da receita fiscal relacionava-se 

com a hipótese do nível de eficiência não ter impacto na visibilidade da receita fiscal. 

Os resultados obtidos evidenciam que, para os países que compõem a amostra do 

presente estudo, não existe qualquer relação entre a visibilidade da receita fiscal e a 

eficiência da despesa pública. 

No caso da hipótese colocada do nível de fiscalidade não ser influenciado pela 

dimensão da despesa pública, não foi possível aceitar a hipótese o que permitiu 

concluir que existe uma relação positiva entre as variáveis. Assim, os países onde se 

verifica uma despesa pública mais elevada, apresentam níveis de fiscalidade 

superiores o que corrobora o defendido pela teoria e por autores como Buchanan 

(1967). 

Relativamente à visibilidade da receita fiscal os resultados obtidos não 

evidenciam uma relação com o nível de fiscalidade. Tal conclusão contrapõe-se ao 

que é defendido por autores como Puviani (1903), Fasiani (1941) ou Buchanan (1967).  

Por último, para os países que compõem a amostra não foi possível concluir a 

existência de uma relação estatisticamente significativa entre a visibilidade da receita 

fiscal e a dimensão da despesa pública. Esta conclusão aponta no mesmo sentido da 

obtida por Misiolek e Elder (1988) que concluem que a relação entre a visibilidade dos 

impostos e o nível de despesa pública registada não é estatisticamente significativa. 

De forma resumida, pode concluir-se que, para os países que compõem a 

amostra deste estudo, a eficiência não evidencia ter capacidade para influenciar o 

comportamento quer da despesa pública quer da receita pública.  

Os resultados obtidos poderão ser justificados, eventualmente, por diversos 

factores. Desde logo, devido à composição da amostra. Dada a abrangência da 

mesma, é possível encontrar países com características bastante diversificadas no 

que concerne a aspectos de natureza política e social. No domínio político, os ciclos 

político-eleitorais poderão interferir nos resultados obtidos. Para além disso, os dados 

recolhidos, ainda que de fontes cuja credibilidade é inquestionável, resultam de 

relatórios estatísticos elaborados pelos governos de cada país. Nesse sentido, 

poderão existir enviesamentos decorrentes de eventuais práticas de 
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desorçamentação, que poderão induzir a um enviesamento dos resultados. Por último, 

os resultados poderão decorrer da construção das variáveis que compõe o estudo, 

nomeadamente no que diz respeito aos inputs e outputs considerados para a 

mensuração da eficiência do sector público. No que diz respeito aos inputs, a variável 

utilizada é única e diz respeito a todas as áreas de actuação do governo, o que se fica 

a dever à impossibilidade de obter dados por áreas de actuação, para a maioria dos 

países que compõem a amostra. No que concerne aos outputs, poderão ser 

encontrados outros indicadores para medir o desempenho. No que diz respeito à 

definição dos factores exógenos que permitiram corrigir a eficiência, poder-se-á 

equacionar a hipótese de serem considerados outros factores que permitam ponderar 

a heterogeneidade dos países que compõem a amostra. 

  

6.2. Limitações da Investigação 

Em todas as investigações existem factores que podem condicionar os 

resultados obtidos, quer de forma positiva quer de forma negativa. Assim, e para uma 

correcta interpretação dos resultados é necessário que se explicitem as principais 

limitações com que a presente investigação se confrontou. 

Uma primeira limitação advém da informação utilizada, não obstante de ser 

estandardizada pelas instituições que a publicam, ser fornecida pelos governos dos 

países, podendo em alguns casos revelar problemas de accountability. 

A segunda limitação resulta da necessidade de construir a variável a eficiência 

da despesa pública. Neste âmbito destaca-se a possibilidade de definir outras 

variáveis endógenas para medir a eficiência da despesa pública. Para além disso, será 

possível identificar outras variáveis exógenas para corrigir o nível de eficiência 

resultante apenas de factores endógenos. Assim, a não consideração de variáveis 

moderadoras que também não são integradas de forma aprofundada na revisão 

bibliográfica poderá resultar numa limitação do estudo.  

Uma terceira reporta-se à mensuração do índice de visibilidade da receita 

fiscal. Neste caso, destaca-se como principal limitação a medição da variável 

elasticidade dos impostos. 
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A última resulta do facto do presente estudo ser transversal e não longitudinal, 

ou seja, descreveu o modelo num dado momento no tempo, ano 2009, e não ao longo 

do tempo. 

 

6.3. Sugestão para Linhas de Investigação Futuras 

Este trabalho de investigação abordou aspectos relativos a problemática da 

eficiência aplicada ao sector público, bem como a sua repercussão ao nível da 

despesa pública e da receita pública. No entanto, ainda existe um vasto trabalho para 

realizar sobre esta temática. 

No que concerne à avaliação do desempenho do sector público seria 

importante considerar novas variáveis de desempenho. Por outro lado, a avaliação da 

eficiência através da metodologia DEA pressupõe a escolha de um conjunto de 

variáveis de input e de output pelo que, dada a escassez de trabalhos publicados 

nesta área, seria importante conduzir novos estudos sobre esta temática, 

considerando, por exemplo, novas relações entre inputs e outputs. Ainda neste âmbito, 

são consideradas algumas variáveis moderadoras seria também interessante aferir a 

possibilidade de incluir novas variáveis exógenas para prever a eficiência. 

Ao nível da visibilidade da receita fiscal, e não obstante de existirem trabalhos 

onde esta é incluída através de variáveis proxy, existe ainda um longo trabalho para a 

medição da visibilidade da receita fiscal, podendo ser testada a hipótese de para além 

de existirem factores ligadas ao desenho do sistema fiscal poderem ser consideradas 

variáveis exógenas. Ainda neste capítulo, e tendo já sido apontada como limitação, 

uma linha de investigação a ser seguida no futuro será a de avaliar a elasticidade dos 

impostos. 

Por fim, outro aspecto a investigar será o facto da amostra do presente trabalho 

conter países com contextos muito diferentes pelo que uma análise de clusters poderia 

ajudar a identificar grupos países e, posteriormente, a testar novamente o modelo em 

análise. 
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Apêndice 1 – Composição da Amostra 

Países 
Albania Jordânia 

Arménia Cazaquistão 

Austrália Coreia do Sul 

Áustria Letónia 

Bélgica Lituânia 

Bolívia Luxemburgo 

Bosnia Herzegovina Macedónia  

Bulgária Malta 

Canadá Mauricias 

China Morrocos 

Colômbia Holanda 

Costa Rica Nova Zelândia 

Croácia Noruega 

Chipre Paraguai 

República Checa  Perú 

Dinamarca Polónia 

Egipto Portugal 

El Salvador Roménia 

Estónia Rússia 

Finlândia* Singapura 

França Eslováquia 

Geórgia Eslovénia 

Alemanha África do Sul 

Grécia Espanha 

Honduras Suécia 

Hong Kong SAR, China Suíça 

Hungria Tailândia 

Islândia Tunísia 

Irlanda Turquia 

Israel Ucrânia 

Itália Reino Unido 

Japão Estados Unidos 
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Anexo 1 - Parâmetros Miguel Roig-Alonso 
Revenue Public Concepts v p m q im ip im 

1. Rendimentos, lucros e ganho de capital               

1.1. Individual 100 100 100 100 100 75 50 

1.2. Empresa 100 100 100 100 100 50 0 

1.3. Outros impostos 100 100 100 100 100 62 25 

2. Contribuições para a Segurança Social               

2.1. Trabalhadores 100 50 100 100 100 75 50 

2.2. Empregadores 100 100 100 100 10 50 0 

2.3. Trabalhadores por conta própria ou desempregados 100 50 100 100 100 50 0 

2.4. Outras contribuições 100 50 100 100 100 50 0 

3. Impostos sobre rendimentos e trabalho 100 100 100 100 100 75 50 

4. Impostos sobre a propriedade               

4.1. Recurrentes sobre bens imóveis 100 100 100 100 100 75 50 

4.2. Recurrentes sobre a riqueza líquida               

4.2.1. Individual 100 100 100 100 100 75 50 

4.2.2. Empresa 100 100 100 100 100 50 0 

4.3. Propriedade, herança e doações 100 100 100 100 100 75 50 

4.4. Operações financeiras e de capital 100 100 100 100 100 50 0 

4.5. Impostos não correntes sobre a propriedade 100 100 100 100 100 50 0 

4.6. Outros impostos recurrentes sobre a propriedade 100 100 100 100 100 75 50 

5. Impostos nacionais sobre bens e serviços               

5.1. Vendas gerais e valor acrescentado 100 100 100 75 100 87 75 

5.2. Impostos especiais de consumo 100 100 0 0 100 87 75 

5.3. Lucros de monopólios fiscais 100 100 0 0 100 87 75 

5.4. Impostos sobre serviços específicos 100 100 100 100 100 87 75 

5.5. Impostos sobre a utilização de bens ou serviços               

5.5.1. Licenças de negócio/profissionais 100 100 100 100 100 50 0 

5.5.2. Impostos sobre veículos a motor 100 100 100 100 10 70 5 

5.5.3. Outros impostos sobre o uso de bens 100 100 100 100 100 75 50 

5.6. Outros impostos sobre bens e serviços 100 100 100 100 100 50 0 

6. Impostos sobre o comércio internacional               

6.1. Taxas de importação               

6.1.1. Direitos aduaneiros 100 100 0 0 100 75 50 

6.1.2. Outros encargos de importação 100 100 0 0 100 75 50 

6.2. Direitos de exportação 100 100 0 0 100 75 50 

6.3. Lucros de exportação / monopólios de importação 100 100 0 0 100 75 50 

6.4. Lucros de câmbio 100 100 0 0 100 75 50 

6.5. Taxas de câmbio 100 100 100 100 100 75 50 

6.6. Outros impostos sobre o comércio internacional 100 100 50 50 100 50 0 

7. Outros impostos               

7.1. Imposto de capitação 100 100 100 100 100 75 50 

7.2. Imposto de selo 100 100 100 100 10 50 0 

7.3. Impostos não classificados em outra categoria 100 100 100 100 100 50 0 

8. Rendimentos empresariais e de propriedade               

8.1. Excedentes de caixa 0 0 100 100       

8.2. De instituições financeiras públicas 0 0 100 100       

8.3. Outros rendimentos de propriedade 0 0 100 100       

9. Taxas administrativas e encargos 50 0 100 100 100 50 0 

10. Multas e perdas 100 100 100 100 100 75 50 

11. Contribuições para pensões de funcionários do governo               

11.1. Trabalhadores 100 50 100 100 100 75 50 



 

 

11.2. Empregadores 100 100 100 100 100 50 0 

12. Outras receitas não fiscais 0 50 100 100       

13. Vendas de activos de capital fixo 0 0 100 100       

14. Vendas de stocks 0 0 100 100       

15. Vendas de bens da terra e intangíveis 0 0 100 100       

16. Transferências de capital do sector não-governamental               

16.1. De residentes 0 100 100 100       

16.2. Do exterior 0 100 100 100       

17. Subsídios do exterior               

17.1. Currentes 0 100 0 0       

17.2. Capital 0 100 0 0       

18. Subsídios de outros níveis de governo nacional               

18.1. Currentes 0 100 0 0       

18.2. Capital 0 100 0 0       

19. Subsídios de autoridades supranacionais aos países membros               

19.1. Currentes 0 100 0 0       

19.2. Capital  0 100 0 0       

20. Subvenções para  autoridades supranacionais               

20.1. Currentes 0 100 0 0       

20.2. Capital 0 100 0 0       

Fonte: Roig-Alonso, 1996 



 

 

Anexo 2 – Dados Primários e Fontes 

País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Albania 3,2 3,4 2,9 32,9 4,2 77 141 34,5 0,27 2,72 5,62 14,57 

Armenia 2,7 3,2 2,3 41,1 3,8 74 172 30,9 0,93 3,53 8,68 28,81 

Australia 8,7 3,2 6,4 13,5 4,9 82 43 30,3 0,27 3,17 3,21 5,48 

Austria 7,9 3,5 6,1 9,5 4,7 80 36 26,3 1,23 2 1,72 4,36 

Belgium 7,1 2,7 5,4 21,3 6,1 80 37 28 1,13 2,11 1,56 7,67 

Bolivia 2,7 2,8 2,1 63,5 3 66 424 53 0,35 5,05 3,69 8,10 

Bosnia and Herzegovina 3 2,6 2,1 32,8 4,8 75 71 36,2 0,57 3,65 4,58 29,42 

Bulgaria 3,8 3,1 2,9 32,7 4,3 73 115 45,3 0,74 6,78 4,68 11,78 

Canada 8,7 3,6 6,2 15,3 5,3 81 5 32,1 0,95 2,12 2,08 7,01 

China 3,6 3,9 3,9 11,9 4,8 73 149 48,4 0,18 1,86 10,29 4,00 

Colombia 3,7 2,7 3,6 33,5 3,6 73 162 58,5 0,43 6,26 4,13 13,00 

Costa Rica 5,3 3,3 5,3 24 4,3 79 88 50,3 0,73 10,9 4,08 6,08 

Croatia 4,1 2,5 3,1 30,4 4,8 76 48 32 1,10 3,18 3,14 12,54 

Cyprus 6,6 4 5,4 26,5 5,4 79 3 29 0,60 2,79 3,22 4,50 

Czech Republic 4,9 2,7 4 17 5,4 77 36 31 0,86 2,79 3,6 7,19 

Denmark 9,3 3,8 6,5 16,9 5,2 79 35 24,8 3,06 2,1 0,83 4,65 

Egypt, Arab Rep, 2,8 3,2 3,9 33,1 2,7 73 204 34,4 0,33 7,54 4,89 9,93 

El Salvador 3,4 3,5 3 43 3 72 151 46,9 0,96 3,57 1,99 6,80 

Estonia 6,6 4,5 5,5 29,5 5,2 75 36 31,3 1,62 4,3 4,49 9,39 

Finland* 8,9 4,3 6,5 17 6,6 80 25 26,8 1,92 1,78 1,99 8,34 

France 6,9 2,3 4,8 14,7 5,5 81 35 32,7 1,35 1,72 1,32 8,87 

Georgia 4,1 4,8 2,7 62,1 3,6 73 199 46 0,79 6,31 5,89 13,22 

Germany 8 3 6,4 15,3 4,5 80 35 27 2,63 1,59 0,91 9,04 

Greece 3,8 2,4 3,7 26,5 4,5 80 4 33 0,86 3,16 3,04 9,68 



 

 

Honduras 2,5 3,7 3 45,1 2,6 73 198 57,7 0,56 8,24 4,39 4,32 

Hong Kong SAR, China 8,2 5,2 6 14,7 5,4 83 1,8 53,3 0,84 -0,15 4,23 5,52 

Hungary 5,1 2,1 4,1 23,7 4,9 74 6 24,7 1,46 6,14 2,32 7,03 

Iceland 8,7 4,7 5,8 15 5,1 82 18 28 1,29 6,25 3,1 2,57 

Ireland 8 3,1 6,3 15,4 4,9 80 36 33,9 1,31 3,17 3,45 5,37 

Israel 6,1 3,1 6 20,7 3,2 81 38 39,2 0,83 2 3,56 10,96 

Italy 4,3 2,2 3,1 26,8 3,7 81 34 31,9 4,05 2,28 0,59 7,94 

Japan 7,7 3,9 5,5 10,3 4,9 83 24 37,6 3,91 -0,25 0,58 4,65 

Jordan 5 4 5 17,2 4,7 73 189 39,7 0,25 3,87 6,52 14,05 

Kazakhstan 2,7 3 3,1 38,4 3,9 68 265 28,9 0,40 9,22 8,58 8,61 

Korea, Rep. 5,5 2,8 4,1 25,6 5,2 80 42 41,9 0,51 3,13 4,4 3,63 

Latvia 4,5 3,2 3,7 27,2 4,2 73 82 35,2 1,81 5,84 4,79 10,69 

Lithuania 4,9 2,9 3,7 29,7 4,8 73 55 35,5 1,43 2,57 4,81 10,90 

Luxembourg 8,2 4,2 6 9,4 4,5 81 26 26 1,04 2,34 3,31 3,62 

Macedonia, FYR  3,8 3,3 3 34,9 4,3 74 459 43,2 1,13 2,93 2,79 34,22 

Malta 5,2 3 5,1 26,5 4,9 80 52 26 1,46 2,51 1,96 7,04 

Mauritius 2,5 3,7 5 21,9 4 73 131 39 0,51 5,95 4,26 7,83 

Morocco 3,3 3,4 3,5 33,1 4,8 72 306 40,9 0,42 1,9 4,75 10,84 

Netherlands 8,9 2,9 6,4 13 5,2 81 37 30,9 1,36 2,13 1,58 3,79 

New Zealand 9,4 3,7 6,7 12 5,4 81 49 36,2 0,71 2,65 2,6 4,73 

Norway 8,6 3,5 6,2 18 4,2 81 28 25 0,89 2,09 1,79 3,61 

Paraguay 2,1 3,5 1,6 37,4 2,1 72 206 53,2 2,17 8,26 1,78 7,13 

Peru 3,7 2,5 2,9 53,7 2,2 74 162 46 0,60 2,61 5,12 8,87 

Poland 5 2,7 4,1 26 4,9 76 54 34,1 0,48 3,56 3,94 14,94 

Portugal 5,8 2,8 4,7 23 3,2 79 3 38,5 1,96 2,6 0,91 6,64 

Romania 3,8 3 3,5 30,2 4,9 73 128 33,2 0,90 16,37 4,59 7,08 

Russian Federation 2,2 2,4 2,7 40,6 4,7 69 109 41,7 0,86 13,99 5,48 8,00 



 

 

Singapore 9,2 5,6 5,8 12,2 6,4 81 21 48,1 0,76 1,48 5,16 2,93 

Slovak Republic 4,5 2,9 3,5 16,8 4.5 75 71 26 0,86 5,49 4,58 15,60 

Slovenia 6,6 3,8 4,4 24,7 5,2 79 25 23,8 1,26 4,92 3,06 6,00 

South Africa 4,7 3,2 5 25,2 2,1 52 414 63,1 0,54 6,12 3,66 25,02 

Spain 6,1 2,7 4,1 22,2 3,3 81 39 32 0,89 2,96 2,62 11,36 

Sweden 9,2 4 6,6 17,9 4,8 81 24 23 1,38 1,49 2 6,26 

Switzerland 9 4,3 6,4 8,1 5,7 82 41 29,6 1,00 0,94 1,81 2,75 

Thailand 3,4 3,5 4,2 48,2 4,1 74 115 53,6 0,63 2,44 4,06 1,11 

Tunisia 4,2 3,8 4,7 35,4 5,5 74 155 40 0,29 3,23 4,63 13,83 

Turkey 4,4 2,9 3,7 29,1 3,8 73 136 40,2 1,33 23,63 3,79 10,19 

Ukraine 2,2 2,7 2,3 46,8 4,7 69 98 28,2 1,51 13,18 4,72 8,51 

United Kingdom 7,7 3 6 12,2 4,4 80 46 40 1,20 1,84 2,02 5,43 

United States 7,5 3,4 5,3 8,4 4,5 78 65 45 1,25 2,57 1,7 5,54 

             Notas: 

            1/Corruption Perceptions Index 2009 (1 to 10, good). 
         2/ Red tape (burden of regulation) index (1 to 7, good). 

        3/ Quality of judiciary (Judicial independence) index (1 to 7, good). 
       4/ Shadow economy (%GDP).  

           5/ Quality of math and science education index. 
         6/ Life expectancy at birth, years, 2009. (http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN) 

    7/ Infant mortality rate (IMR), 2009. (http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN). We used the infant survival rate, ISR=(1000-IMR)/1000. 
8/ Gini coefficient, 2009 or latest year. (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html) We used the construction 100-
Gini. 

9/ Coefficient of variation (inverse) of average real GDP growth for 2000-2009. 
      10/ Average inflation, 2000-2009. We used its inverse. 

        11/ Average GDP real growth rate, 2000-2009. 
         12/ Average unemployment, 2000-2009. 

          



 

 

             Sources: 
            1/ - Transparency International 

           2/, 3/, 5/ - Global Competitiveness Report, 2009/2010 edition. 
        4/ - The World  Bank Development Research Group Poverty and Inequality Team & Europe and Central Asia Region Human Development Economics Unit July 2010 

6/, 7/, 13/, 14/ - World Bank, WDI. 
           8/ - Central Intelligence Agency, The World Factbook. 

        9/, 10/, 11/, 12/ - IMF World Economic Outlook (WEO database). 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 – DEA: Variáveis Exógenas 

País 
PIB per 
capita 

Direitos de 
Propriedade 

Matrículas 
no Ensino 

Secundário 
Grau de 
Abertura 

Confiança 
na política Transparência 

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 
Albania 3,846 3,2 72 76,2 2,7 3,8 

Armenia 2,914 4,2 93 51,3 2,2 4,2 

Australia 42,404 6,2 129 40,2 4,9 5,3 

Austria 45,859 6,4 100 95,3 4,2 5,0 

Belgium 43,843 5,8 111 144,1 3,5 4,2 

Bolivia 1,735 2,2 81 71,8 1,6 2,6 

Bosnia and Herzegovina 4,433 2,8 93 106,3 1,6 2,4 

Bulgaria 6,403 3,4 88 107,7 1,9 3,4 

Canada 39,659 6,2 101 59,1 4,2 5,3 

China 3,749 5,2 80 50,6 4,0 4,8 

Colombia 5,105 4,0 95 36,4 2,2 4,4 

Costa Rica 6,386 4,5 97 85,7 3,8 4,5 

Croatia 14,054 4,0 95 75,5 2,2 3,9 

Cyprus 29,428 5,5 98 84,6 4,4 5,0 

Czech Republic 18,806 4,7 90 133,3 1,8 3,7 

Denmark 56,227 6,5 117 91,0 6,1 5,8 

Egypt, Arab Rep, 2,462 4,4 71 71,6 3,5 4,3 

El Salvador 3,341 4,2 63 58,7 2,2 4,3 

Estonia 14,264 5,6 104 135,8 3,2 5,2 

Finland* 44,838 6,5 108 69,6 5,5 5,6 

France 40,488 5,8 113 48,0 3,9 4,7 

Georgia 2,441 3,4 86 82,4 2,6 4,6 

Germany 40,275 6,3 103 76,7 4,1 5,0 

Greece 28,452 5,0 102 47,3 2,4 3,8 

Honduras 1,897 4,0 65 104,3 2,2 3,9 

Hong Kong SAR, China 30,697 6,3 84 380,5 4,8 6,0 

Hungary 12,635 4,6 98 148,8 1,9 3,5 

Iceland 38,038 6,0 107 96,5 4,7 5,6 

Ireland 50,246 6,1 117 164,3 3,3 5,3 

Israel 26,032 4,5 102 67,1 3,5 3,9 

Italy 35,073 4,4 99 48,2 1,9 3,6 

Japan 39,473 5,9 102 24,7 3,1 4,8 

Jordan 4,027 5,8 88 138,3 3,9 4,6 

Kazakhstan 7,165 3,6 94 82,8 3,1 4,0 

Korea, Rep. 16,959 5,0 97 95,9 2,8 3,7 

Latvia 11,476 4,8 94 85,3 2,1 4,0 

Lithuania 11,034 4,5 98 117,2 2,1 4,2 

Luxembourg 100,541 6,3 96 287,0 5,9 5,7 

Macedonia, FYR  4,434 3,8 83 123,7 2,7 4,1 



 

 

Malta 19,564 5,5 105 142,3 3,9 4,7 

Mauritius 6,929 5,4 87 104,6 3,0 5,0 

Morocco 2,861 4,6 61 67,0 2,9 4,3 

Netherlands 48,174 6,1 120 131,4 5,3 5,2 

New Zealand 26,99 6,2 125 55,3 5,6 5,8 

Norway 78,457 6,3 110 69,3 5,7 5,6 

Paraguay 2,514 2,9 67 100,4 1,5 3,4 

Peru 4,387 4,0 92 44,4 2,1 4,1 

Poland 11,295 4,3 97 78,0 2,1 3,1 

Portugal 22,019 5,2 107 64,1 3,4 4,1 

Romania 7,651 4,1 95 68,4 2,0 3,1 

Russian Federation 8,616 3,1 89 48,7 2,3 3,5 

Singapore 38,923 6,4 103 374,0 6,4 6,3 

Slovak Republic 16,1 4,6 89 140,5 1,7 4,4 

Slovenia 24,051 4,8 97 116,3 3,4 5,0 

South Africa 5,758 5,9 94 55,1 2,8 5,1 

Spain 31,714 5,1 119 49,4 3,2 4,0 

Sweden 43,64 6,4 100 88,9 5,8 6,0 

Switzerland 65,79 6,5 95 90,6 5,6 5,7 

Thailand 3,979 4,3 76 126,3 2,7 4,2 

Tunisia 4,177 5,2 90 97,8 4,7 5,1 

Turkey 8,626 3,9 78 47,5 2,2 4,2 

Ukraine 2,545 2,9 95 94,3 2,0 3,6 

United Kingdom 35,331 5,6 102 58,1 3,4 4,6 

United States 45,305 5,5 96 24,7 3,4 4,9 

       

       Notas: 
      1/PIB per capita 2009. 
      2/ Direitos de propriedade (1 to 7, good). 

    3/ Matrículas no Ensino Secundário .  
     4/ Grau de Abertura ao Exterior, Grau de Abertura = (I+E)PIB. 

   5/ Confiança na Política 2009. 
     6/ Transparência, 2009. 

      

       Fontes: 
      1/ - World Bank, WDI. 
      2/, 5/,6/ - Global Competitiveness Report, 2009/2010 edition. 

    3/,4/ - Global Competitiveness Report, 20010/2011 edition. 
   

        

 

 



 

 

 


