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Pra que(m) serve o Estado? 
Política fiscal e o papel do Estado na pandemia 



Roteiro 

• O que é o Estado? 
• Quais as funções do Estado em uma sociedade capitalista? 
• O que é a política fiscal?  
• O orçamento público não é comparável ao orçamento doméstico
• Papel do Estado em uma “Economia de Guerra”
• Papel do Estado na pandemia  
• Como financiar e como “pagar a conta” do coronavírus?
• O papel do Estado e a sociedade do futuro



O que é o Estado? 

Acordo, ou pacto social, entre 
membros da sociedade para 
consolidação de uma ordem 
social que implica em 
deveres e direitos. 

Contrato social

Conjunto de instituições destinadas a 
administrar, política, social e 
juridicamente, um território. 



Qual o papel do Estado em uma sociedade capitalista? 

Função estabilizadora: O Estado 
pode interferir na economia, por 
exemplo, para buscar um 
crescimento econômico sustentado, 
uma alta taxa de emprego e uma 
inflação baixa, que não resultam, 
necessariamente, da livre atuação do 
mercado. 

Funções do Estado

Sociedade onde a 
distribuição da produção e do 
trabalho social é regulada 
predominantemente pelo 
mercado e pelas relações de 
propriedade. 

Sociedade capitalista

Função alocativa: O Estado aloca 
recursos, por exemplo, ao fornecer 
bens públicos como saúde, educação, 
iluminação pública, parques, ao 
construir estradas e portos, ao produzir 
energia, petróleo e minérios, atuando 
em áreas onde a iniciativa privada 
poderia atuar. 

Função distributiva: O Estado 
pode alterar a distribuição de 
renda e de riqueza por meio de 
impostos e transferências em 
dinheiro.

Há muita divergência entre os economistas sobre como o Estado deve atuar nessas três áreas!



O que é a política fiscal?  

Resultado nominal = receita  – despesa
Resultado primário = receita – despesa 

(exceto a despesa com juros)
Déficit: Receita < Despesa

Superávit: Receita > Despesa

DESPESAS 
Despesa com pessoal
Compras públicas 
Investimentos públicos
Transferências
Subsídios

X
RECEITAS

Tributos (impostos, taxas e contribuições)
Títulos públicos 

Empréstimos
Emissão de moeda

Privatizações
Outras 

É a política de planejamento 
e administração do 
orçamento do Estado. Ou 
seja, serve para decidir o 
quanto e como o Estado vai 
se arrecadar e o quanto e 
como vai gastar.



O governo, assim como uma família, 
não deve gastar mais do que ganha. 
Logo, diante de uma crise e de um 
aumento das dívidas, deve-se 
passar por sacrifícios e por um 
esforço de poupança. 

Orçamento público NÃO é comparável ao orçamento doméstico

A metáfora falaciosa:
1º:  o governo, diferentemente das famílias, tem a 
capacidade de definir o seu orçamento.

A arrecadação de impostos decorre de uma decisão política, e está ao 
alcance do governo, por exemplo, tributar pessoas ricas ou 
importações de bens de luxo, para não fechar hospitais. Ou seja, 
diferente do orçamento familiar, o orçamento público decorre de uma 
decisão coletiva sobre quem paga e quem recebe, quanto paga e 
quanto recebe.

2º:  quando o governo gasta, parte dessa renda 
retorna sob a forma de impostos. 

Ou seja, quando o gasto público acelera o crescimento 
econômico, suas receitas também aumentam.

3º:  as famílias não emitem moeda, não têm 
capacidade de emitir títulos em sua própria moeda e 
não definem a taxa de juros das dívidas que pagam. 

Já o governo faz tudo isso. Logo, a metáfora que compara os 
orçamentos público e familiar é dissimulada e desvirtua as 
responsabilidades que a política fiscal tem na economia, em suas 
tarefas de induzir o crescimento e amortecer os impactos dos ciclos 
econômicos na vida das pessoas. 



Papel do Estado em uma “Economia de Guerra”?

• Uma economia de guerra é um desafio e tanto. Assim como 
na guerra sanitária, a guerra convencional mobiliza mentes e 
corações, subordina o indivíduo e as individualidades ao 
objetivo comum e atribui ao Estado o papel de organizar a 
sociedade para tal objetivo.

• Na Segunda Guerra Mundial, os governos europeus 
promoveram o direcionamento quase total dos recursos da 
sociedade, com controles diretos sobre a atividade 
econômica, direcionamento do esforço produtivo e restrições 
ao consumo da população. Importação, produção, distribuição 
e os preços dos bens e serviços eram extensivamente 
controlados pelos governos.

• O racionamento de bens de consumo e serviços, a 
restrição de acesso a matérias primas, a priorização de 
setores produtivos e a estatização de setores estratégicos 
foram observados em países que participaram da Segunda 
Guerra Mundial.



Papel do Estado em uma “Economia de Guerra”



Papel do Estado na Pandemia 

• Uma guerra sanitária como esta que vivemos está longe 
de ser uma guerra convencional. Enquanto a guerra 
convencional pressupõe a utilização intensiva dos 
recursos da sociedade, a guerra sanitária desmobiliza 
uma parte importante dos recursos para proteger as 
pessoas. É um resfriamento controlado da economia 
para permitir o isolamento social do maior número de 
pessoas possível.

• Ao mesmo tempo em que a maior parte das atividades 
econômicas paralisam e as pessoas ficam em casa, 
outras atividades precisam ser reforçadas, em especial 
as atividades relacionadas ao combate à epidemia, mas 
também serviços de segurança, administração pública, 
comércio de alimentos e medicamentos, além de toda 
cadeia produtiva ligada à saúde e à alimentação.



Papel do Estado na Pandemia 
No contexto de pandemia o Estado podem/devem 
(1) Garantir o isolamento social e amenizar seus efeitos econômicos
• Rede de proteção social: garantir salário e emprego para os 

trabalhadores formais, renda para trabalhadores informais e 
desempregados. 

• Evitar a quebradeira de empresas e dar estabilidade para o sistema 
financeiro 

• Garantir o funcionamento de setores essenciais 
(2)   Combater a pandemia
• Alocar recursos para a saúde pública
• Induzir a produção e da distribuição de recursos, forçando a 

mudança produtiva de setores industriais: indústrias de tecido 
passam a produzir máscaras e outras vestimentas médicas, a 
indústria automobilística se dedica à produção de peças e 
equipamentos para o respirador mecânico, a indústria de bebidas 
se volta para a produção de álcool em gel, além de outros 
exemplos. 

• Financiar e coordenar o combate à epidemia com medidas que vão 
desde a estatização de hospitais privados até o controle de preços 
e do comercio internacional de bens estratégicos.



Como financiar e como “pagar a conta” do coronavírus?

• Não há restrições financeiras para o gasto público, além das regras instituídas. O 
governo gasta, depois o Banco Central se esse gasto vai gerar pressão inflacionária 
(avalia a base monetária/meta de juros) e recolhe $ em troca de dívida. Diferente das 
famílias, o governo não precisa de dinheiro prévio, nem de taxar pra depois 
gastar.

• A despesa de hoje não precisa virar impostos amanhã. A dívida não precisa ser 
reduzida, ela pode ser rolada. Praticamente todos os países do sistema vão 
conviver com dívidas públicas mais altas. Esse será um “novo normal”.

• Dizem que quanto mais o governo gastar maior será a conta a pagar, mas, se o 
governo não gastar e a economia desabar, a tal “conta” aumenta.

• A dívida pública é ativo do setor privado, gasto público é receita e o déficit público 
é superávit do setor privado. Ao gastar, o governo aumenta renda do setor privado e 
realoca recursos. Ao se endividar, o governo pega $ de quem tem riqueza sobrando 
e entrega uma dívida. A trajetória da relação dívida pública/PIB pode ser 
estabilizada, não com cortes de gastos e aumento da carga tributária, mas com 
crescimento econômico. O problema a ser enfrentado não será o patamar da 
dívida, mas os serviços da dívida (juros) pagos por ela.

• Portanto, não existe uma “conta do coronavírus” a ser paga. A questão relevante 
não é como pagar a conta depois, mas como os gastos públicos e os impostos vão 
impactar na desigualdade social, na garantia de direitos e na eficiência do sistema.



O papel do Estado e a sociedade do futuro

• O mundo pós-pandemia não será mais o mesmo 
Lições do Coronavirus
• Primeiro, os Estados nacionais devem investir maciçamente em saúde 

pública para se preparar para outros eventos desta proporção. Segundo, as 
estruturas produtivas e tecnológicas nacionais devem ter apoio público para o 
desenvolvimento de setores estratégicos, uma vez que o livre comércio 
internacional não garante o abastecimento de produtos estratégicos para 
situações como a atual. E, terceiro, é necessário aprimorar os mecanismos de 
assistência social e, para isso, a renda básica universal temporária pode 
ganhar status de permanente em muitos países.

• Por fim, a lição geral é que se o Estado pode, por meio de solidariedade social e 
esforço coletivo, mobilizar recursos para vencer o vírus, pode também garantir 
plenamente os direitos humanos, vencer mazelas sociais como a miséria, a falta 
de moradia, o desemprego, desafios ambientais, etc.

• Ninguém espera que o mundo se transforme apenas a partir de aprendizados 
coletivos, independentemente das estruturas de classe e dos interesses 
constituídos. A sociedade do futuro está em aberto. 
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