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Introdução
Subsídios governamentais são instrumentos de política pública que transferem recursos,
arrecadados basicamente por tributos, para um grupo específico da sociedade, que podem ser
pessoas, empresas ou instituições, com o intuito de reduzir o preço final ao consumidor ou o custo
ao produtor. Esses recursos são transferidos monetariamente, na forma de benefícios financeiros
e creditícios ou mediante renúncias fiscais. Os subsídios fazem parte da política industrial dos
países, sobretudo, no âmbito do comércio internacional, mas no Brasil é utilizado no mercado
interno com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de determinadas atividades ou setores.
No Governo Federal, os subsídios são concedidos tanto pelo lado da Despesa (benefícios
financeiros e creditícios), quanto pelo lado da Receita (gastos tributários). Os benefícios
financeiros se referem a desembolsos efetivos realizados por meio de subvenções econômicas, já
os benefícios creditícios são decorrentes do diferencial entre a remuneração dos fundos ou
programas e o custo de captação do Governo Federal no mercado de títulos1. Por sua vez, os
gastos são gastos indiretos do governo realizados por intermédio do sistema tributário e
constituem-se em exceção ao sistema tributário de referência. Ressalta-se que nem toda
desoneração tributária configura-se como gasto tributário2. Para a OCDE, desonerações
tributárias possuem objetivos similares aos das despesas públicas e devem conter uma lógica
orçamentária, isto é, devem ser explicitados no orçamento como uma política pública, de forma
que os “gastos” com a política pública sejam explicitados
Os subsídios governamentais envolvem as funções clássicas do estado, de alocação e distribuição,
uma vez que sociedade contribui para que um setor ou atividade seja beneficiado. Nesse sentido,
é desejável que a concessão desse benefício avalie os ganhos que podem ser gerados para toda
sociedade. Em economia, esse fenômeno é conhecido como externalidade positiva. Podemos citar
como exemplo de externalidades positivas para a sociedade a geração de empregos de qualidade,
criação de tecnologia de ponta, aumento da produtividade da economia, crescimento do bem-estar
da população, qual seja o ganho desses setores, ele deve ser compartilhado com toda a sociedade.
Para isso é essencial que políticas dessa natureza sejam acompanhadas de objetivos específicos,
metas e prazos definidos. O poder público deve fazer monitoramento constante.

1

De acordo com estudo produzido pela SEFEL/MF. Disponível em https://fazenda.gov.br/centrais-deconteudos/publicacoes/orcamento-de-subsidios-da-uniao.
2 De acordo com definição da Secretaria da Receita Federal/MF.

Evolução recente dos subsídios governamentais
Os recursos dispendidos na forma de Subsídios governamentais são significativos. Em 2017, o
total de subsídios da União alcançou R$ 354,7 bilhões, sendo R$ 84,3 bilhões de benefícios
financeiros e creditícios e R$ 270,4 bilhões de gastos tributários. Entre 2003 e 2017, os subsídios
cresceram 2,4 pp do PIB, saindo de 3,0% em 2003 e chegando em 5,4 % em 2017. Nesse período
foram renunciados aproximadamente R$ 3,0 trilhões de reais (gastos tributários), enquanto que
os benefícios financeiros e creditícios totalizaram cerca de R$ 1,0 trilhão. Somente os Gastos
Tributários atingiram 4,1% do PIB em 2017.
Gráfico 1. Evolução dos Subsídios e Gastos Tributários da União (%PIB)

Fonte: SEFEL. Elaboração: ASTN
A grande parte das desonerações concedidas carece de objetivos, prazos, métricas bem definidas
e, sobretudo, de acompanhamento dos resultados do programa, como podemos notar no gráfico
2. As desonerações do Simples e MEI, por exemplo, cujo objetivo central é reduzir os custos
envolvidos no pagamento de impostos de micro e pequenas empresas, é apenas um paliativo para
um problema muito maior, que é o complexo e ineficiente sistema tributário brasileiro. No
entanto, essa política aprofunda as distorções de mercado ao incentivar a ‘pejotização’ e ao tonar
os limites de enquadramento nos critérios de pequenas e médias empresas suscetíveis à pressão
política de grupos de interesses.
Gráfico 2. Gastos Tributários Instituídos (2010 – 2017) do Total

Fonte: RFTN 2017.

As renúncias concedidas em relação ao Imposto de Renda de Pessoa Física, que alcançaram R$
42,4 bilhões em 2016, carecem até mesmo de justificativas em termos de benefícios para a
sociedade, uma vez que deduções ilimitadas de gastos com saúde e rendimentos isentos e não
tributáveis, como LCI e LCA, são tributariamente regressivos. Outro exemplo de programa de
subsídios sem métricas definidas e acompanhamento de resultados é a Zona Franca de Manaus,
que foi criada em 1967 e teve validade prorrogada até 20173 sem que fosse feito nenhum
diagnóstico dos benefícios gerados ao longo dos mais de 50 anos. Da mesma forma, as
desonerações da folha de salário não vieram acompanhadas com contrapartidas e nem foram
averiguados os benefícios gerados para a sociedade. Na mesma linha se encontra os benefícios
concedidos para a desoneração da Cesta Básica. Nesse caso, os possíveis benefícios para a
sociedade estão bem claro, o objetivo é reduzir o preço final de itens importantes para os
consumidores mais pobres, no entanto, não existe qualquer avaliação de que de fato é isto que
está acontecendo, ou seja, é preciso saber se o preço ao consumidor que reduziu ou se apenas
houve crescimento da margem de lucro.
Além disso, há uma concentração grande dos benefícios fiscais, deixando setores com importantes
externalidades como Ciência e Tecnologia e Investimentos em infraestrutura com pouca
participação no gasto tributário. Em 2017, os benefícios concedidos para o desenvolvimento de
Ciência e Tecnologia alcançaram R$ 9,5 bilhões, respondendo a 4% do total de gasto tributário,
e os incentivos para infraestrutura somaram R$ 1,5 bilhão, cerca de 0,5% do gasto tributário total
de 2017.
Gráfico 3. Gasto Tributário Agrupamentos – R$ bilhões

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. Elaboração: Própria

Comentários finais
O subsídio governamental é instrumento de política pública, cujo objetivo é a redução do preço
final ao consumidor ou produtor. Em linhas gerais, estes subsídios são transferências de renda da
sociedade para grupos específicos. Nesse sentido, é desejável que a concessão desse benefício
avalie os ganhos advindos de tal atividade que podem ser gerados para toda sociedade, ou seja, é
desejável que os ganhos sociais de tais atividades sejam maiores do que os ganhos privados.
No Brasil, os Subsídios governamentais carecem de diretrizes, objetivos, metas e prazos
definidos, o que dificulta até mesmo a avaliação e monitoramento desses programas. Além disso,
não existe coordenação sistemática entre os programas, tornando incerto os resultados
macroeconômicos das medidas.
Os subsídios governamentais representaram 5,1% do PIB em 2017. Estão concentrados no setor
agropecuário, quando comparado com o PIB respectivo de cada setor. Cerca de 35% dos gastos
tributários se dão por meio de isenção do Imposto de Renda, esse fato agrava o caráter regressivo
da estrutura tributária brasileira. Setores como Ciência e Tecnologia, Transporte Urbano,
Saneamento Básico e Educação, sabidamente com grande transbordamento para a sociedade,
recebem menos de 7% das renúncias fiscais. Já as funções relacionadas às atividades de Serviços
e Comércio, em que não são claros os benefícios gerados para a sociedade como um todo,
respondem por 28% do gasto tributário. Outros programas, cujo objetivo é reduzir o preço final
ao consumidor, carecem grandemente de estudos que comprovem que o beneficiário desse
excedente é o consumidor e não o produtor. É o caso das desonerações da cesta básica, dos
Medicamentos e os incentivos ao Programa Minha Casa, Minha Vida. Cabe mencionar, ainda,
que a transparência na aplicação dos recursos é fundamental para um acompanhamento eficaz dos
gastos públicos pela sociedade. Os gastos tributários e os subsídios implícitos não estão
condicionados ao Teto de Gastos e nem constam da peça principal do Orçamento Geral da União
e, portanto, não passam anualmente pelo escrutínio do Congresso Nacional.
Portanto, a política de Subsídios Governamentais deve ser coordenada com outras políticas
públicas. A definição de diretrizes, metas e prazos delimitados são condições imprescindíveis
para que haja o constante monitoramento dos objetivos e a avaliação dos resultados. Ademais, a
política deve ser motivada, considerando que os ganhos sociais de tais políticas devem ser maiores
dos que os privados.
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