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FINANÇAS PÚBLICAS 
Introdução 
Bens públicos 
 
O que são as Finanças Públicas?  
• Quando falamos em Finanças Públicas ou economia do setor 

público, estamos nos referindo a forma, a maneira com a qual 
o Governo intervém na economia, seja obtendo recursos, 
fazendo a sua gestão, administrando os gastos, exercendo 
regulação sobre as atividades econômicas, articulando 
políticas econômicas como a fiscal e monetária e produzindo 
bens e serviços de forma a satisfazer as necessidades 
coletivas. 
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A pergunta fundamental, contudo, é: Por que existe o governo?  
São diversas as razões para a existência do  governo: 
• A operação do sistema de mercado necessita de uma série de 

contratos que dependem da proteção e da estrutura legal 
implementada pelo governo.  

•Ocorrência de falhas de mercado em função de bens públicos, 
externalidades, monopólios naturais, falta de informação, etc. 
•Promoção de crescimento e estabilidade econômica - elevado 
nível de emprego, estabilidade de preços, certo equilíbrio nas 
transações com o exterior. 
•Redistribuição de renda, riqueza e oportunidades. 
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•Se o mercado nem sempre provoca eficiência econômica, temos 
a necessidade de intervenção governamental, para corrigir, 
mitigar ou eliminar de maneira especial as falhas de mercado. 
 

O que são falhas de mercado? 
 
• Uma Falha de Mercado ocorre quando os mecanismos de 

mercado, não regulados pelo Estado e deixados livremente ao 
seu próprio funcionamento, originam resultados econômicos 
não eficientes ou indesejáveis do ponto de vista social.  

 



Setor Público 

•As principais falhas de mercado  se relacionam a existência de 
bens públicos, externalidades, monopólios,  ou ainda, informação 
assimétrica e incompleta. 
 
 

Bem Público 
 

• Não excludente 
• Não Rival 
• Indivisível 
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Bem semipublico:  também denominado meritório é aquele que 
aumenta o bem estar da coletividade.  
• Exemplo disto é a saúde e a educação. 
• Observe que não são falhas de mercado porque são ofertados 

pela firma. 
 
• Já os bens privados são aqueles no espectro oposto dons 

bens públicos puros, ou seja, são os excludentes, rivais e 
divisíveis.  

 


