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n a vida pessoal, diz-se 
que os 25 anos assina-
lam o início da matu-

ridade. Na vida das constituições 
não é assim. Processos históricos 
desse tipo podem levar décadas 
até serem bem compreendidos. 

Entretanto, com a ressalva de que 
ainda seja cedo para uma avalia-
ção definitiva, o atual jubileu é 
uma boa oportunidade para in-
vestigação dos efeitos econômicos 
da mudança constitucional no 
Brasil – da Constituição de 1967 
para a de 1988.

Idealmente, como se trata de ar-
tigo para a revista Cadernos de 
Seguro, o texto deveria enfatizar 
o impacto microeconômico da 
Carta Magna, ou seja, seus efei-
tos sobre o mercado de seguros, 
previdência complementar aber-
ta e capitalização. Entretanto, 
por razões de disponibilidade de 
dados, destacamos os efeitos ma-
croeconômicos. Como o merca-
do é fortemente influenciado por 
tais variáveis, entendemos que a 
mudança de ênfase não elimina o 
interesse setorial do artigo.

A seguir estão três seções: a pri-
meira aborda o que se poderia 
esperar da mudança constitucio-
nal à luz dos resultados da litera-
tura internacional que trata dos 
efeitos econômicos das consti-
tuições1, a segunda apresenta os 
resultados empíricos e a terceira, 
as conclusões.

1 Veja-se Voigt (2009) para uma boa re-
senha dessa literatura.

ecOnOmia cOnstituciOnal  
e a cOnstituiçãO de 1988

Comecemos pelo sistema eleito-
ral. O sistema majoritário é usado 
atualmente no Brasil para eleger 
diretamente pelo voto popular 
o chefe do Executivo de todas as 
esferas (presidente, governador e 
prefeito), e também para as elei-
ções ao Senado Federal. Já nas 
eleições para a Câmara dos Depu-
tados e para os órgãos legislativos 
estaduais e municipais, a Consti-
tuição preconiza o uso de um sis-
tema proporcional de lista aberta, 
em que os votos são nominais aos 
candidatos e as listas partidárias 
são compostas pelos membros 
mais votados de cada partido. 

Assinale-se a diferença em rela-
ção à Constituição de 1967 que, 
alterada por emendas oriundas 
do regime militar, fixava a eleição 
do presidente da República pelo 
sufrágio de um Colégio Eleitoral, 
o mesmo ocorrendo com os go-
vernadores que, por sua vez, indi-
cavam os prefeitos das capitais2. 
O sistema eleitoral, entretanto, 
assegurava a representação pro-
porcional dos dois partidos po-
líticos legais (Arena e MDB) nas 
eleições para a Câmara dos De-
putados, Assembleias Legislativas 
e Câmaras Municipais. 

Portanto, no que se refere à repre-
sentação legislativa (Congresso, 
Assembleias e Câmaras) o sistema 
eleitoral brasileiro é misto. Porém, 
prevalece o sistema proporcional 

2 Até 1980, quando a Emenda nº 15 res-
tabeleceu o sistema de voto direto nas 
eleições para governadores e senadores 
da República.
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devido ao papel relativamente me-
nor do Senado. A literatura inter-
nacional indica que o sistema pro-
porcional está associado a maiores 
níveis de despesas públicas, de gas-
tos sociais e de corrupção, além de 
se ligar a menores níveis de produ-
tividade do trabalho. 

Passemos ao sistema de governo. 
Desde o fim do Império, exceto 
no curto período de 1961 a 1963, as 
constituições brasileiras consagra-
ram decididamente o regime pre-
sidencialista. Há, entretanto, que 
se considerar a opinião de especia-
listas de que desde 1988 tal sistema 
foi enfraquecido pelo chamado 
“presidencialismo de coalização”. 
Este diverge do modelo ideal, em 
que, no parlamentarismo, o Execu-
tivo deriva da correlação de forças 

entre os partidos eleitos e, no pre-
sidencialismo, da eleição direta do 
chefe de Estado pelos cidadãos.

A prática da coalizão entre par-
tidos é muito comum no sistema 
parlamentarista, no qual um gru-
po de partidos disputa as eleições 
para o Legislativo, visando a ob-
ter a maioria das cadeiras e, com 
isso, indicar o primeiro-ministro. 
No atual sistema, conjuga-se o 
pacto interpartidário do parla-
mentarismo com a eleição dire-
ta do presidente, traço típico do 
presidencialismo. Ou seja, é um 
sistema misto na prática, pois se 
falta a “base aliada”, o presiden-
te reina, não governa, situação 
totalmente distinta do presiden-
cialismo imperial (autoritário) da 
Constituição de 1967.

Persson e Tabellini (2003) asso-
ciam, internacionalmente, o pre-
sidencialismo, em oposição ao 
parlamentarismo, com menores 
gastos públicos e despesas sociais, e 
com desincentivo à produtividade 
do trabalho. Os seus efeitos sobre 
déficit fiscal, corrupção e eficiência 
governamental são ambíguos. En-
tretanto, dada a patente irrealida-
de desses resultados para o Brasil, 
estamos propensos a considerar 
a matização do presidencialismo 
pela exigência das coalizões de 
partidos, o que o aproximaria, na 
prática, do parlamentarismo.

Outra questão diz respeito ao fe-
deralismo fiscal. A Constituição 
de 1967 caracterizou-se por gran-
de concentração de competências 
fiscais na União, mas instituiu 
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como compensação um mecanis-
mo de transferência de receitas 
para estados e municípios menos 
desenvolvidos. A Carta de 1988 
reduziu a competência tributária 
federal e ampliou as transferên-
cias intergovernamentais. Porém, 
a descentralização de receitas foi 
desacompanhada de concomi-
tante descentralização de gastos, 
sendo esta uma das razões da ex-
pansão fiscal via fundos e contri-
buições ocorrida desde então.

Os especialistas na área concor-
dam que, não obstante tais mu-
danças, o federalismo fiscal con-
tinua um objetivo a ser atingido 
no Brasil, de vez que os estados e 
municípios continuam excessiva-
mente dependentes da União por 
mecanismos diversos, como o das 
transferências constitucionais, das 
restrições ao endividamento, etc. 
Segundo estudos internacionais, as 
consequências econômicas espera-
das de tal regime – federativo no 
nome, mas quase unitário na rea-
lidade – são maior carga fiscal e 
menor produtividade do trabalho. 

No que se refere à quantidade de 
direitos constitucionais formal-

mente declarados, houve grande 
aumento na Constituição de 1988, 
vis-à-vis à de 1967. Enquanto esta 
lista 35 direitos fundamentais e 
21 direitos sociais, aquela elenca 
78 direitos fundamentais (art.5º) 
e 45 direitos sociais, dentre os 
quais 34 relativos aos trabalhado-
res (art. 7º) e os direitos que pri-
vilegiam “a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a mora-
dia, o lazer, a segurança, a previ-
dência social, a proteção à mater-
nidade e à infância e a assistência 
aos desamparados” (art. 6º). 

A literatura inferiu que a ênfase 
nos direitos de propriedade impli-
ca níveis mais elevados de renda, 
o oposto acontecendo quando o 
relevo se dá no alcance dos direi-
tos sociais. Porém, o simples enun-
ciado de direitos não tem impacto 
econômico. No caso do Brasil, 
tem havido clara tentativa de tor-
nar vigentes os direitos sociais da 
Constituição, com esse tipo de ini-
ciativa até passando por sobre cer-
tos direitos de propriedade enca-
rados como subsidiários à “função 
social da propriedade”. Isto posto, 
nossa expectativa é que tal caracte-
rística da Constituição esteja cor-

relacionada com taxas mais baixas 
de crescimento da renda.

A verbosidade da Carta Magna, 
com 250 artigos no texto definitivo 
e 97 nas disposições transitórias, é 
patente e, segundo Montenegro 
(1999), indicativa de baixa con-
fiança no respeito à lei por parte 
dos cidadãos. Daí maiores custos 
de transação, que prejudicam o 
desenvolvimento econômico3. O 
autor nota que, em geral, os países 
latino-americanos são os que pos-
suem as constituições mais proli-
xas, e atribui o fato à colonização 
ibérica, que impôs administrações 
burocráticas altamente centraliza-
das. Aduz que, nessas condições, o 
espírito empreendedor se dirigia 
menos ao mercado e mais ao aces-
so à máquina burocrática gerado-
ra de riquezas e privilégios.

3 O autor chama a atenção para a con-
gruência dessa explicação com a pesquisa 
realizada por Murphy, Schleifer e Vishny 
(1991), a qual demonstrou serem mais 
desenvolvidos economicamente os países 
cujos jovens se dirigem preferencial-
mente para a carreira de engenharia, com 
o inverso ocorrendo no caso dos países 
em que a advocacia – isto é, a solução or-
denada de litígios – é mais procurada. 

Verificou-se internacionalmente correlação 
positiva entre democracia e progresso 
econômico. Porém, argumenta-se que a democracia  

tem esse efeito quando respeita os direitos de propriedade  

e melhora a acumulação de capital humano.
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Finalmente, a transição do autori-
tarismo para a democracia é óbvia 
no Brasil, bastando notar que a 
Constituição de 1967 incorporava 
dispositivos dos Atos Institucio-
nais e Complementares e da Lei 
de Segurança Nacional do regi-
me militar. Foi, em grande me-
dida, contra tais dispositivos que 
emergiu a Constituição de 1988,  
alcunhada de “cidadã”. 

Verificou-se internacionalmente 
correlação positiva entre democra-
cia e progresso econômico. Porém, 
argumenta-se que a democracia 
tem esse efeito quando respeita os 
direitos de propriedade e melhora 
a acumulação de capital humano. 
O resultado é menos robusto quan-
do procura reduzir a desigualdade 
de renda e claramente desfavorável 
quando prejudica o investimento e 
aumenta o consumo do governo. 
No caso brasileiro, notamos que 
a democracia tem tido forte preo-
cupação com a oferta de direitos 
sociais e com a “função social da 
empresa”. Ademais, tem sido per-
missiva com uma carga tributária 
das mais elevadas entre os países 
em desenvolvimento4. No que se 
refere ao efeito das constituições 
sobre o mercado de seguros, a lite-
ratura da economia constitucional, 
salvo engano, é escassa ou inexis-
tente. De fato, esta trata basica-
mente dos impactos macroeconô-

4 Discutida e aprovada ainda sob influên-
cia do comunismo, são diversos os dis-
positivos intervencionistas e estatizantes 
inspirados nessa ideologia, em particular, 
os da ordem econômica e social, como 
a estatização da exploração do subsolo, 
da mineração, do petróleo, do gás e das 
comunicações, e os do sistema financeiro, 
como o pitoresco tabelamento em 12% ao 
ano da “taxa de juros real”. 

micos e não dos microeconômicos. 
Entretanto, observa-se que a tran-
sição da Constituição de 1967 para 
a de 1988 implicou evidente ênfase 
nas responsabilidades estatais so-
bre o mercado de seguros.

A Constituição vigente realçou as 
competências estatais sobre o mer-
cado de seguros. Assim, o direto 
ao seguro desemprego e ao seguro 
de acidentes pessoais foi explici-
tamente concedido a trabalhado-
res urbanos e rurais, e o financia-
mento do primeiro foi atribuído 
ao PIS (art. 7º e 239). À União foi 
concedida competência especial 
para fiscalizar as operações de cré-
dito, câmbio e capitalização, bem 
como as de seguros e de previ-
dência privada. A legislação sobre 
política de seguros e a instituição 
de impostos sobre operações de 

seguros também foram estabeleci-
das como competências privativas 
da União (art. 21 e 22). O seguro 
agrícola explicitamente passou a 
fazer parte da política agrícola, 
que deve ser “planejada e execu-
tada na forma da lei” (art. 139). 
O art. 192, revogado pela Emenda 
Constitucional nº 40, determinava 
que lei complementar tratasse da 
autorização e funcionamento dos 
estabelecimentos de seguro, resse-
guro, previdência e capitalização, 
bem como do órgão oficial fisca-
lizador, e da criação de fundo ou 
seguro com o objetivo de proteger 
a economia popular, garantindo 
créditos, aplicações e depósitos até 
determinado valor. A seção sobre 
previdência social (art. 201) obriga-
va o segmento a manter seguro co-
letivo, de caráter complementar e 
facultativo, a ser custeado por con-

54

CA
D
ER

N
O
S 

D
E 

SE
GU

RO

análise



tribuições adicionais (extraído pela 
Emenda Constitucional nº 20).

Se acoplarmos a isso as disposi-
ções do art. 170, segundo o qual 
a “ordem econômica”, embora 
fundada na livre iniciativa, deve 
atender aos requisitos de sobera-
nia nacional, função social da pro-
priedade, livre concorrência, defe-
sa do consumidor, defesa do meio 
ambiente, redução das desigual-
dades regionais e sociais, busca do 
pleno emprego e tratamento favo-
recido para as empresas de peque-
no porte, claro está que o eventual 
impacto benéfico sobre o setor da 
transição do autoritarismo para 
a democracia (via acréscimos es-
perados do produto nesse último 
sistema) deve ser cotejado com o 
vezo econômico intervencionista 
e expansionista do Estado, por-
tanto, prejudicial, de vários dispo-
sitivos constitucionais. Isto posto, 
desde logo, parece-nos no mínimo 
ambígua a influência da Consti-
tuição vigente sobre a indústria de  
seguros nacional.

resultadOs empíricOs

Passaremos à discussão dos re-
sultados empíricos. Faremos isso 
em duas etapas: primeiramente, 
apresentamos as médias de um 
conjunto de variáveis econômicas 
relevantes antes e depois de 1988, 
de modo a que se percebam mais 
facilmente as respectivas evo-
luções. Depois, com a ajuda do 
instrumental econométrico, avan-
çaremos conclusões menos impre-
cisas quanto aos efeitos da nova 
Constituição sobre essas variáveis.

Preferencialmente (e sempre que 
existam os dados históricos), to-
mamos como ponto de partida o 
ano de 1967, que coincide com a 
adoção da Constituição do regime 
militar, e como ano de transição, 
o de 1988, que assinala a promul-
gação da Constituição do período 
democrático. Visto que, como es-
perado, a implantação dos dispo-
sitivos constitucionais é gradual, 
calculamos também as médias pa-
ra os anos posteriores a 1992.

Assim, o primeiro período com-
preende os anos de 1967 a 1988, o 
segundo, 1989 a 2012, e o terceiro, 
1993 a 2012. A Tabela 1 apresenta 
os dados para três grupos de va-
riáveis: macroeconômicas, sociais 
e do mercado de seguros. 

No que se refere às variáveis ma-
croeconômicas, percebe-se que o 
período logo após 1988 está asso-
ciado, em média, a menores taxas 
de crescimento do PIB, maior car-
ga tributária e maior taxa de infla-
ção, muito embora, neste último 
caso, a estatística seja enganosa, 
devido ao viés fortemente inflacio-
nário do período imediatamente 
anterior ao bem-sucedido Plano 
Real (de 1994). Tais resultados 
mantêm-se no período 1993-2012, 
que podemos chamar de consoli-
dação da nova Constituição.

Inserimos na análise macroeconô-
mica o coeficiente de exportações 
de bens e serviços (exportações 
como porcentagem do PIB) co-
mo aproximação dos ganhos de 

tabela 1: Variáveis econômicas - desempenho antes e depois de 1988 (médias)

1967-1988 1989-2012 1993-2012

Crescimento do PiB real* 6.3 2.7 3.2

Carga tributária** 24.8 30.9 31.7

iGP-Di* 131.8 354.8 198,3

Coeficiente de exportações** 8,5 11.0 11,4

Distribuição de renda (Índice de Gini) 0.60 0.58 0.58

Distribuição de renda (Índice de Theil) 0.75 0.69 0.68

Coeficiente de penetração de seguros** 0.9 1.9 2.0

(*) % a.a.; (**) % do PIB.  Fonte: Ipeadata e Funenseg.
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produtividade que podem ocorrer 
na economia e, como visto antes, 
também podem ser afetados por 
dispositivos constitucionais. 

A razão é intuitiva: quanto mais 
produtiva uma economia, maior 
sua capacidade de ofertar bens 
e serviços com relação custo-
-benefício melhor que a de seus 
parceiros comerciais e, portanto, 
maior sua capacidade de venda 
em mercados externos. Como se 
sabe, a ênfase exportadora está na 
raiz do desenvolvimento de di-
versos países, desde Alemanha e 
Japão no início do século XX até 
a Coreia do Sul, China e Índia na 
virada deste para o século XXI. 
Os dados da Tabela 1 indicam 
que o período pós-1988 está asso-
ciado a uma maior participação 
das exportações no PIB do Brasil, 

portanto, como aproximação ini-
cial, a ganhos de produtividade. 

O segundo grupo de variáveis tem 
relação com a área dita social. Os 
dois primeiros se referem à distri-
buição de renda e são os índices 
de Gini e de Theil. Ambos variam 
de 0 a 1 e, quanto mais próximos 
de 1, pior a distribuição da renda, 
e vice-versa. A tabela mostra que 
houve consistente redução nos 
dois indicadores – portanto, me-
lhora na distribuição de renda – 
no período que se deu após 1988, 
queda que se manteve após 1993.

Finalmente, apresentamos a evo-
lução do coeficiente de penetra-
ção dos seguros na economia, ou 
seja, os prêmios de seguros e ca-
pitalização e contribuições à pre-
vidência complementar aberta 

como porcentagem do PIB. A ta-
bela mostra nítido aumento des-
sa variável depois de 1988 e 1993, 
em comparação com o período 
de 1967-1987, indicando associa-
ção positiva entre a Constituição 
de 1988 e o mercado segurador.

Passaremos agora à segunda fase da 
pesquisa empírica. Interessa-nos ir 
além das coincidências mostradas 
na Tabela 1 e investigar as correla-
ções entre a Constituição de 1988 e 
as variáveis citadas. A mera relação 
entre médias de duas variáveis não 
implica correlação, isto é, evolução 
em conjunto de fenômenos ou va-
riáveis de um modo que vá além 
do simples acaso. Significa dizer 
que tal relação pode ser mera coin-
cidência: os eventos podem acon-
tecer ao mesmo tempo por aciden-
te, sem qualquer conexão.
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tabela 2: efeitos da Constituição de 1988 sobre variáveis selecionadas

Sinal do coeficiente C2 Significância estatística do coeficiente C2

Crescimento do PiB real Negativo Significativo a 8%

Inflação Negativo Não significativo*

Carga tributária Positivo Significativo a 1%

Coeficiente de exportações Positivo Não significativo*

Distribuição de renda (i. Gini) Negativo Significativo a 2%

Distribuição de renda (i. Theil) Negativo Significativo a 4%

Seguros: coeficiente de penetração** Positivo Significativo a 1%

(*) A um nível de significância menor ou igual que 10%; (**) Prêmios/PIB.

A econometria, por meio da téc-
nica de regressões estatísticas, tem 
meios de investigar tal questão. 
Dado o tema deste artigo e a exi-
guidade do tempo, interessa-nos 
menos verificar o conjunto de fa-
tores “explicativos” das variáveis 
listadas e mais se a Constituição 
de 1988 faz parte desse conjunto, 
isto é, se é uma dessas variáveis 
“explicativas”. Por causa disso, 
limitamo-nos a estimar regressões 
do tipo:

Yt = c1 + c2.CFt + ut

Yt é a variável de interesse: por 
exemplo, a taxa de crescimento 
do PIB real, a taxa de inflação, etc, 
no ano t. 

CFt é uma variável binária que 
objetiva comparar o período da 
Constituição de 1967 com o da 
Constituição de 1988 e observar 
em que medida a nova Carta teve 
efeito diferencial sobre a variável 
de interesse. Assim, postulamos 
CF como sendo 0 (zero) entre 
1967 e 1989 e 1 (um) entre 1990 e 

2012. Mantivemos o valor zero em 
1989 devido à natural defasagem 
de implantação das novas regras, 
lembrando que a Constituição foi 
promulgada em outubro de 19885.

Os coeficientes a serem estima-
dos são C1 e C2, e ut é o erro 
aleatório. Trabalhamos, portan-
to, com uma amostra de 46 ob-
servações anuais.

5 Devido aos recorrentes problemas de 
correlação serial em regressões de séries 
de tempo, o erro aleatório Ut foi corri-
gido, conforme o caso, por termos au-
torregressivos do tipo:

ut = ρ1. ut-1+ρ2.ut-2 +…+ ρn.ut-n + ϵt

 Cremos que tal limitação não será espe-
cialmente prejudicial às conclusões, pois 
em economia há elevado grau de inércia, 
de modo que, em um dado período, as 
variáveis são, em larga medida, influen-
ciadas pelos seus valores anteriores e 
estes contêm o conjunto de fatores ex-
plicativos. Não entraremos na discussão 
econométrica da qualidade das regres-
sões, visto que escapa, muito provavel-
mente, à compreensão dos leitores não 
economistas. O autor se dispõe a ofere-
cer aos eventuais interessados a base de 
dados que usou e as regressões finais que 
informaram a pesquisa.

Na Tabela 2 listamos as variáveis 
de interesse, os sinais dos coefi-
cientes C2 (que indicam correla-
ção positiva ou negativa entre a 
atual Constituição e as variáveis 
escolhidas) e a significância des-
ses coeficientes, ou seja, se são es-
tatisticamente diferentes de zero 
e, portanto, se os valores são “ro-
bustos”, estatisticamente falando.

Os resultados da Tabela 2 qualifi-
cam sobremaneira as informações 
da Tabela 1. Assim, foram reafir-
madas as seguintes influências da 
atual Constituição:

i. Negativa sobre a taxa de cres-
cimento do PIB real;

ii. Positiva sobre a carga tributária;

iii. Positiva sobre o coeficiente de 
exportações; 

iv. Negativa sobre os índices de 
Gini e Theil, significando 
melhora da distribuição de 
renda; e

v. Positiva sobre o coeficiente de 
penetração dos seguros.
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Desses efeitos, todos foram estatis-
ticamente robustos (significativa-
mente diferentes de zero a menos 
de 10% de nível de significância), 
exceto a influência da Carta Mag-
na sobre o coeficiente de exporta-
ções, nossa variável proxy para os 
ganhos de produtividade.

Contrariamente ao que transpa-
rece na Tabela 1, a análise eco-
nométrica indicou que a Cons-
tituição teve influência negativa 
sobre a inflação, embora o efeito 
tenha sido estatisticamente indi-
ferente de zero. 

cOnclusões

O impacto positivo da Constitui-
ção de 1988 sobre a carga tributá-
ria é consistente com o sistema de 
representação majoritária, com o 
sistema presidencialista matizado 
pelo “presidencialismo de coa-
lizão” e com a ênfase no alcance 
dos direitos sociais, todos reforça-
dos na Carta de 1988 em compa-
ração com a de 1967. O resultado 
é idêntico ao obtido nas pesquisas 
internacionais citadas.

O aumento das receitas de tri-
butos tem sido necessário para 
financiar o concomitante acrés-
cimo de despesas públicas – em 
particular, aquelas relacionadas 

com programas de aposentadoria 
e assistência social, redistribuição 
da renda e recuperação da capaci-
dade fiscal da União.

A Constituição de 1988 está tam-
bém correlacionada com meno-
res taxas de crescimento do PIB, 
o inverso do que seria de esperar 
de uma Carta que sacramentou 
o retorno à democracia. Porém, 
conforme dito, as pesquisas indi-
cam que a democracia é propícia 
ao crescimento econômico quan-
do respeita os direitos de pro-
priedade e melhora a acumulação 
de capital humano, mas o resul-
tado é menos evidente quando 
privilegia a busca de equidade de 
renda e francamente desfavorável 
quando prejudica o investimento 
em capital fixo e aumenta o con-
sumo do governo. Ora, este tem 
sido, grosso modo, o caso brasi-
leiro recente, ou seja, o resultado 
empírico era efetivamente o espe-
rado a priori.

A análise de regressão estimou 
efeito negativo da Constituição 
sobre a inflação. Contudo, tal 
efeito não se revelou estatistica-
mente diferente de zero. De fato, 
as maiores taxas de inflação brasi-
leiras da história ocorreram entre 
1989 e meados de 1994, já na vi-
gência da nova Carta. Os resulta-

dos favoráveis posteriores ao Pla-
no Real dificilmente podem ser 
creditados, mesmo que em parte, 
à Constituição.

Como esperado, a tabela mostra 
que a Constituição de 1988 está 
correlacionada negativamente 
com a queda dos índices de Gini 
e de Theil, indicativos do sucesso 
da ênfase constitucional nos dire-
tos sociais e consequente melho-
ra na distribuição da renda.

Assim, no caso brasileiro, o resul-
tado indica que o sistema políti-
co tem produzido um trade-off, 
envolvendo, de um lado, a oferta 
efetiva de tais direitos e a preo-
cupação com a “função social da 
empresa” e, de outro, a aceleração 
da taxa de crescimento da renda. 
A falta de confiança dos cidadãos 
no respeito mútuo à lei, implíci-
ta na verbosidade constitucional, 
conforme referido acima, parece 
ser outro fator que reforça o im-
pacto negativo da Constituição 
sobre o crescimento da economia.

O efeito da Carta sobre a produ-
tividade do trabalho (aproximada 
pelo coeficiente de exportações) 
se revelou positivo, mas estatisti-
camente indiferente de zero. Esse 
fato, acoplado ao efeito altista da 
mesma sobre a carga de tributos, 

A análise econométrica indicou que a 
Constituição teve influência negativa sobre a inflação, 

embora o efeito tenha sido estatisticamente indiferente de zero.
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indica que a redução no grau de 
centralização fiscal decidido pelos 
constituintes de 1988 foi, em larga 
medida, formal. Estados e mu-
nicípios permanecem excessiva-
mente dependentes da União e a 
descentralização efetiva continua 
um objetivo a ser atingido no Bra-
sil. Fosse o inverso, conforme as 
pesquisas internacionais aferiram, 
seria o caso de se esperar redução 
no tamanho do governo (menores 
receitas e despesas públicas) e au-
mento da produtividade. 

Finalmente, o efeito positivo e 
significativo da Constituição de 
1988 sobre o faturamento do mer-
cado de seguros é intrigante, mor-
mente quando obtivemos impacto 
negativo da mesma sobre a taxa 
do acréscimo do PIB, variável 
crucial para o desenvolvimento 
desse mercado. O problema é que 
a Constituição, embora discutida 
e finalizada sob inspiração inter-
vencionista, foi em seguida im-
pactada pelo fim do comunismo 
e consequente liberalização das 
economias do bloco soviético. 

Ou seja, malgrado a intenção dos 
legisladores, tal inspiração foi 
quase coincidente com processo 
de liberalização que avançou no 
mundo desde o início dos anos 90 
e, em certos setores e mercados 
brasileiros, se contrapôs com su-
cesso ao estatismo constitucional6. 

Datam dessa época, por exemplo, 
a desregulamentação, estabili-

6 Prova do conflito entre a intenção ori-
ginal do legislador e a realidade dos 
mercados são as mais de 70 emendas 
constitucionais já votadas e dezenas em 
tramitação no Congresso Nacional.
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zação monetária, privatização e 
abertura da economia ao exte-
rior, que são pouco congruentes 
com o espírito dos legisladores 
de 1988. O mercado de seguros 
se beneficiou disso: desde os pri-
mórdios da década de 90 o go-
verno liberou a entrada de capital 
estrangeiro, aboliu a necessidade 
de aprovação prévia de produtos, 
estimulando maior concorrência 
entre as seguradoras, e também 
o sistema de tarifa mínima em 
vários ramos (automóveis, incên-
dio, lucros cessantes, riscos diver-
sos, etc). Um novo modelo foi de-
senhado para a Susep, com menos 
ênfase na regulação de mercado e 
mais destaque para a fiscalização, 
por meio do acompanhamento 
da solvência do sistema, entre ou-
tras reformas, culminando com a 
abertura do mercado de ressegu-
ro em 2006. 
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