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I. Introdução

Um dos mais importantes progressos no século vinte foi a incorpora-
ção de mulheres nas atividades econômicas e políticas previamente
empreendidas quase inteiramente por homens. Embora muitos paí-
ses estejam fazendo progressos na eliminação das disparidades de
gênero, as mulheres ainda registram atrasos com relação aos ho-
mens no acesso à educação e à assistência médica apropriada, às
oportunidades de empregos remunerados e à participação política.
As disparidades de gênero são encontradas no mundo inteiro, mas
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são particularmente evidentes em partes do mundo em desenvolvi-
mento. Os países mais desenvolvidos têm eliminado as disparidades
de gênero na educação e na assistência médica, mesmo que a par-
ticipação das mulheres ainda esteja circunscrita na vida econômica e
política. Na maioria dos países em desenvolvimento, as disparidades
de gênero na educação e na assistência médica têm diminuído. No
entanto, tiveram menos sucesso em aumentar a participação das mu-
lheres nas atividades econômicas, na administração e propriedade
de ativos produtivos e na participação política.1

A comunidade internacional tem se comprometido com alcançar a
igualdade de gênero e o avanço das mulheres. A Convenção das Na-
ções Unidas Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimina-
ção Contra as Mulheres (CEDAW), adotada pela Assembleia Geral
das Nações Unidas em 1979, enfatiza a importância da igualdade de
gênero e do desenvolvimento das mulheres e meninas, como um
meio de fortalecer a prosperidade e como uma questão de direitos
humanos básicos.2 As Metas de Desenvolvimento do Milênio estabe-
lecem objetivos para os países atingirem até 2015 em oito áreas, que
incluem a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres,
atingir a educação primária universal e melhorar a saúde materna.
Seu sucessor, as Metas de Desenvolvimento Sustentável, aprovadas
pelas Nações Unidas em 2015, estabelece objetivos para a comuni-
dade internacional para os próximos 15 anos.3 A Meta 5 de seus 17
objetivos gerais explicitamente exige a igualdade de gênero e o em-
poderamento das meninas e mulheres.

Um crescente corpo de evidência sugere que eliminar as dispari-
dades de gênero e promover o desenvolvimento das mulheres e me-
ninas é benéfico para as sociedades. O Banco Mundial (2011), Duflo
(2012) e Elborgh-Woytek et al. (2013) apresentam evidências das
muitas maneiras nas quais o desenvolvimento das mulheres e a re-
dução da desigualdade de gênero levaram ao crescimento econô-
mico mais rápido, à melhor produtividade da mão-de-obra, a crianças
mais saudáveis, e a governos mais responsivos.4 Lagarde (2013) des-
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taca as vantagens de equalizar a participação das mulheres na vida
econômica e política.

A elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero é uma
abordagem à orçamentação que usa política e gestão fiscal para pro-
mover a igualdade de gênero e o desenvolvimento das mulheres e
meninas. Os países ao redor do mundo estão em estágios muito di-
ferentes de desenvolvimento econômico e político e o status das mu-
lheres varia imensuravelmente. Existem países onde as mulheres
desfrutam de igualdade na maioria das áreas da vida, embora sua
participação econômica e política ainda seja limitada, quando com-
parada com a dos homens, em países onde o seus mais fundamen-
tais direitos, tais como uma educação e assistência médica
apropriadas e liberdade da violência doméstica ainda estão sob
ameaça. Consequentemente, os países têm adotado muitas rotas
para os esforços da elaboração de orçamentos com perspectiva de
gênero para promover a igualdade de gênero e desenvolvimento das
mulheres e meninas e cada abordagem reflete não somente as metas
do país, mas também o particular processo orçamental e as capaci-
dades administrativas.

Os esforços da elaboração de orçamentos com perspectiva de gê-
nero assumem muitas formas diferentes, com alguns países focando
seus esforços em mudanças de política fiscal que abrangem atribui-
ções orçamentárias ou a estrutura de políticas fiscais, enquanto ou-
tros têm focado principalmente nas mudanças administrativas para
sistemas de rastreio e monitoramento do gasto. Os esforços mais
bem-sucedidos abrangem tanto os aspectos políticos como os admi-
nistrativos. No entanto, a maioria dos esforços de elaboração de or-
çamentos com perspectiva de gênero parecem não ter ido longe,
refletindo vários fatores, que incluem a falta de comprometimento dos
decisores de política fiscal e as burocracias governamentais e debili-
dade na estrutura e implementação das iniciativas.

Justificação econômica para elaboração de orçamentos com
perspectiva de gênero

A justificação econômica para a elaboração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero é que as políticas fiscais influenciam os resultados
fiscais, e assim a produção, o crescimento e a igualdade econômi-
cos. Para os países em desenvolvimento, as políticas fiscais sólidas
desempenham um papel essencial ao contribuírem para o cresci-
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mento elevado e sustentável que subjaz na concretização de muitas
das Metas de Desenvolvimento Sustentável. Existem muitos canais
através dos quais as políticas fiscais influenciam o crescimento (FMI,
2015). Políticas fiscais consistentes influenciam o crescimento através
dos seus efeitos sobre a estabilidade e a sustentabilidade do orça-
mento ao longo do tempo. Elas ajudam a assegurar que o ônus da dí-
vida seja administrável e que as condições econômicas continuem
levando ao investimento e à poupança. As políticas fiscais também
determinam a composição dos gastos e das receitas, os benefícios e
os custos dos programas de gasto e das políticas de arrecadação do
governo, e geram incentivos para modificar o comportamento privado.
O gasto e as políticas de arrecadação influenciam a acumulação de
capital humano e capital físico, além de incentivos para o forneci-
mento de mão-de-obra, os investimentos e a tomada de risco, entre
outros comportamentos econômicos.

Por causa das dificuldades teóricas e práticas na determinação do
efeito das políticas fiscais e programas sobre mulheres e homens, e
a tradicionalmente frágil voz das mulheres em discussões políticas e
burocracias governamentais, é improvável que as questões de de-
senvolvimento das mulheres sejam totalmente levadas em conside-
ração na elaboração de orçamentos públicos. Os esforços de
elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero estão dedica-
dos a comprometer a elaboração de orçamentos públicos com a pon-
deração dos benefícios e dos custos das políticas que promoveriam
a igualdade de gênero e o desenvolvimento das mulheres e meninas,
e então atuar em resposta a esta avaliação. O ponto importante não
é se uma iniciativa é etiquetada como a elaboração de orçamentos
com perspectiva de gênero, mas se as políticas e a gestão fiscal são
formuladas com vistas à promoção da igualdade de gênero e do de-
senvolvimento das mulheres e meninas.

A proporção de gasto público dedicada a objetivos explícitos de
igualdade de gênero é limitada, embora a proporção de gastos que
possam ser vistos como contribuição para a igualdade de gênero e o
progresso das mulheres seja muito maior porque abrange os gastos
em muitas ou na maioria das áreas do orçamento. Qualquer tentativa
de desagregar os gastos públicos nestas diferentes categorias requer
alguns graus de arbitrariedade (NU-WIDER, 2014).5
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Embora os esforços de elaboração de orçamentos com perspec-
tiva de gênero tenham, até agora, em grande medida focado nas ne-
cessidades das meninas e mulheres, estes esforços não pretendem
diminuir as necessidades importantes de desenvolvimentos dos me-
ninos e dos homens, especialmente no mundo em desenvolvimento.
Os homens e meninos também recebem frequentemente atendimento
insuficiente nas políticas fiscais e bem podem existir valores que in-
cluem programas específicos que atendem suas necessidades na for-
mulação da política e da gestão fiscal, como é encontrado em
inúmeros países. A meta de elaboração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero em sua concepção mais ampla é integrar as ques-
tões da perspectiva de gênero nas políticas e na gestão fiscais.

A origem e a extensão da elaboração de orçamentos 
com perspectiva de gênero

A abordagem original à elaboração de orçamentos com perspectiva
de gênero foi desenvolvida na Austrália na década de 1980 (Sharp e
Broomhill, 2002; Chakraborty, 2016). O ponto de referência da inicia-
tiva de elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero da Aus-
trália em 1984 requereu os ministérios e departamentos do governo
analisassem o impacto do orçamento anual sobre mulheres e meni-
nas, com um foco sobre o gasto público. A elaboração de orçamen-
tos com perspectiva de gênero deu ímpeto adicional à Quarta
Conferência Mundial sobre as Mulheres, realizada em Beijing em
1995, cuja “Plataforma para a Ação de Beijing” exigia assegurar a
consideração da perspectiva de gênero e das necessidades das mu-
lheres em políticas e programas orçamentais.6 Inúmeros outros acor-
dos ou declarações internacionais desde então reafirmam este
compromisso de usar os orçamentos governamentais para a igual-
dade de gênero e o progresso dos objetivos das mulheres.

Um dos primeiros proponentes da elaboração de orçamentos com
perspectiva de gênero, Elson (1992, 1995), criticou as instituições fi-
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nanceiras internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, por impor
miséria desnecessária às mulheres e meninas através do que ela ca-
racterizou como excessiva austeridade orçamental nos países que
procuraram acesso aos fundos destas instituições. Uma parte impor-
tante de sua crítica foi que estas instituições não reconheciam o papel
que as mulheres e as meninas desempenham tanto na economia de
mercado como familiar e assim, quando os serviços públicos pade-
cem cortes, as mulheres sofrem as consequências da carga porque
suas responsabilidades no cuidado do lar aumentavam para substituir
os serviços públicos reduzidos. Além disso, se as mulheres recebe-
rem prioridade mais baixa do que homens no acesso à educação ou
aos serviços sanitários, eles também deveriam sofrer as consequên-
cias dos cortes nestes serviços, durante períodos de ajuste fiscal. Nos
últimos anos, o FMI tem procurado incorporar mais conscientização
do efeito diferencial de ajuste fiscal substancial sobre os grupos de
renda na população e recentemente tem procurado basear-se em um
foco explícito nas necessidades das mulheres e meninas.7

A elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero está
agora generalizada. Mais de 80 países têm tentado algumas varian-
tes de elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero, em-
bora estes esforços implicados tenham variado de lugar para lugar.
Dentro de seus esforços de elaboração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero, alguns países têm adotado ou modificado as polí-
ticas e os programas fiscais para garantir que o orçamento contribua
para o fechamento de brechas entre os gêneros e o progresso das
mulheres. Outros têm começado um processo de tentar coletar, de
maneira sistemática, informação sobre as diferentes necessidades
das mulheres e os efeitos diferenciais de políticas fiscais sobre mu-
lheres e homens, desenvolvendo esta informação nos sistemas de
classificação e monitoramento do orçamento. Alguns poucos países
têm atingido tanto substantivas mudanças nas políticas fiscais como
mudanças administrativas complementares. Alguns, no entanto, têm
feito um pequeno progresso além da constituição de relevantes ma-
quinarias administrativas ou realizando sessões de capacitação para
autoridades públicas.
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Descrição do estudo e metodologia do FMI 

Esta visão geral do documento apresenta a base conceitual para a
elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero e destaca as
descobertas de suas pesquisas regionais, abrangendo todas as re-
giões do mundo, sobre o que pode ser aprendido das abordagens do
país para a elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero. As
pesquisas apresentam estudos de casos sobre um conjunto de paí-
ses, e foram divididos por regiões do mundo, já que os esforços de
elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero têm, muitas
vezes, aproveitado os primeiros esforços na mesma região e porque
os países de uma região tendem a compartilhar características eco-
nômicas similares . No entanto, as experiências dos países são rele-
vantes entre as regiões também e assim é útil procurar nas pesquisas
regionais como um meio para os decisores políticos para tirar vanta-
gem dos esforços dos países em qualquer lugar no mundo para ela-
borar ou melhorar suas próprias iniciativas.

Cada pesquisa regional incluiu um pequeno estudo de caso sobre
os países que tinham empreendido os mais destacáveis ou substan-
tivos esforços de elaboração de orçamentos com perspectiva de gê-
nero, e menores tomados dos países que tiveram esforços bem
menos desenvolvidos ou onde poderíamos obter somente uma limi-
tada documentação de seus esforços.8 Para alguns países, tentamos
avaliar formalmente se a elaboração de orçamentos com perspectiva
de gênero tinha contribuído para o progresso dos principais indica-
dores, enquanto para outros, esta avaliação foi em grande medida
um julgamento subjetivo.9

As pesquisas cobriram os países com graus variados de abran-
gência, com alguns tentando cobrir a maioria dos países em suas re-
giões e outros cobrindo apenas um subconjunto. Apresentamos, na
Figura 1, um mapa indicando os 23 Países que na nossa considera-
ção tinham esforços destacáveis de elaboração de orçamentos com
perspectiva de gênero e outros países que tiveram esforços avaliados
como sendo substantivos mas menos destacáveis.10
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Chakraborty (2016) pesquisa os esforços de elaboração de orça-
mentos com perspectiva de gênero na Ásia, abrangendo as iniciativas
destacáveis nos países desenvolvidos e em desenvolvimento da Ásia,
que incluem a República da Coreia e a Austrália, assim como também
a Índia e as Filipinas. Christie e Thakur (2016) cobrem os esforços de
elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero nos países das
Ilhas do Pacífico e nos países do Caribe não hispânicos, os quais são
todos pequenos países com relativamente pequena diversificação eco-
nômica e que compartilham desafios típicos de pequenas economias.
O esforço mais notável neste grupo foi em Timor Leste, uma das mais
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Figura 1
A elaboração de Orçamentos com Perspectiva de gênero de Países

Identificada nas Pesquisas Regionais

Fonte: Compilação do pessoal do FMI de pesquisas regionais.
1/ A Alemanha e a Espanha estão incluídas por causa de esforços subnacionais destacá-
veis em Berlin e na Andaluzia.
A última categoria de “outros Países” inclui alguns países que usam políticas fiscais para
atingir metas da perspectiva de gênero, mas não têm uma iniciativa formal de elaboração
de orçamentos com perspectiva de gênero ou podem ter uma iniciativa elaboração de or-
çamentos com perspectiva de gênero sobre a qual não conseguimos obter informação.

Países com elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero até 2016

Países com elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero destacável cobertos nas pesquisas

Outros países com elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero cobertos nas pesquisas
Outros países

1



novas nações do mundo. Kolovich e Shibuya (2016) avaliam os es-
forços de elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero no
Oriente Médio, uma faixa de países que vai de Marrocos na parte oci-
dental da região até o Afeganistão na parte oriental, e nas repúblicas
da Ásia Central da antiga União Soviética. Os esforços mais notáveis
nesta região foram em Marrocos e no Afeganistão.

Pérez Fragoso e Rodríguez Enríquez (2016) cobrem os esforços
de elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero na Amé-
rica Latina. Seus estudos abrangeram os esforços no México, no
Equador, em El Salvador e na Bolívia, entre outros. Quinn (2016) pes-
quisa os esforços de elaboração de orçamentos com perspectiva de
gênero na Europa, um grupo diverso de países que inclui países
avançados da Europa Ocidental e os mercados emergentes da Eu-
ropa Central e Oriental. Esforços notáveis nesta região incluem os da
Áustria, da Bélgica e da Escandinávia, assim como também vários
países do mercado emergente. Stotsky, Kolovich, e Kebhaj (2016)
avaliam os esforços de elaboração de orçamentos com perspectiva
de gênero na África subsaariana, abrangendo países de baixa renda
em desenvolvimento e alguns de média renda. Os Esforços destacá-
veis nesta região incluem os de Uganda e Ruanda.

A Seção II proporciona uma visão geral conceitual da elaboração
de orçamentos com perspectiva de gênero na economia das finan-
ças públicas e proporcionam exemplos onde as iniciativas da elabo-
ração de orçamentos com perspectiva de gênero foram mais
consistentes com princípios boa gestão das finanças públicas. A
Seção III destaca algumas iniciativas que foram mais destacáveis em
cada região. A Seção IV apresenta uma avaliação nas quais é es-
sencial para o sucesso nos esforços de elaboração de orçamentos
com perspectiva de gênero e nas implicações políticas.
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II. A elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero
pode melhorar a orçamentação

Princípios econômicos boa gestão das finanças públicas e
suas aplicações na elaboração de orçamentos com perspectiva
de gênero

Existem vários princípios econômicos importantes subjacentes a um
processo orçamental que funcione bem.11 Da perspectiva de usar fun-
dos públicos eficientemente, o processo orçamental deve ponderar
comparando os benefícios com os gastos públicos em contraste com
seus custos, e expandir os programas para os quais, na margem, os
benefícios líquidos sejam positivos e tenham um retorno social líquido
mais elevado do que outras prioridades concorrentes para o orça-
mento. Da perspectiva da igualdade, o processo orçamental deveria
levar em consideração se os benefícios dos programas de gasto do
governo e a carga tributária e outras receitas estão sendo distribuídos
de acordo com a noção de justiça da sociedade.12 

Onde os processos do mercado não são eficientes e equitativas, as
políticas fiscais bem elaboradas podem contribuir para melhorar os re-
sultados econômicos e para alcançar um bem-estar social mais elevado.

Onde as considerações do gênero se ajustam à elaboração de
processos públicos orçamentais? Começamos do ponto de vista de
que promover a igualdade de gênero e o desenvolvimento das mu-
lheres é econômica e socialmente benéfico para as mulheres e me-
ninas e para as sociedades nas quais elas vivem (Banco Mundial,
2011; UN Women, 2015). Convenções internacionais das quais a
maioria dos países é signatária, o que confirma a aceitação quase
universal deste ponto de vista (Elson, 2006).

O alcance para a orçamentação com perspectiva de gênero au-
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11 Veja Rosen e Gayer (2013).
12 Igualdade na incidência do gasto e da receita públicos pode ser vista de várias ma-
neiras diferentes. A igualdade horizontal avalia o grau ao qual a mesma em um nível
equivalente de renda (ou patrimônio) enfrenta a mesma carga de tributação ou produz
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qual a carga de receita ou benefícios do gasto muda com as diferenças na renda de
uma maneira considerada justa. A maioria dos países subscreve a noção de um sis-
tema tributário progressivo, no qual a taxa média de tributação aumenta com o au-
mento da renda. O “princípio do benefício” se refere ao conceito de que os indivíduos
devem pagar pelos serviços públicos de acordo com o benefício que eles recebem dos
mesmos.



menta quando a elaboração de orçamentos públicos, por uma varie-
dade de razões, não leva em consideração adequadamente os be-
nefícios econômicos totais do desenvolvimento das mulheres e da
igualdade de gênero.13 Por exemplo, a elaboração de orçamentos pú-
blicos pode ignorar que educar as mães vai assegurar que as crian-
ças sejam alimentadas com dietas mais saudáveis e que tenham
melhor saúde, reduzindo assim os fundos públicos necessários para
a saúde das crianças ou para a contenção da disseminação de doen-
ças. A elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero se ba-
seia no ponto de vista de que os orçamentos governamentais não
sejam “neutros quanto ao gênero,” e que o surgimento da neutrali-
dade de gênero possa mais precisamente ser descrito como “cegueira
de gênero” (Elson, 2002). Os que defendem a elaboração de orça-
mentos com perspectiva de gênero visam a atenção da tendência do-
minante (ou incorporar como uma questão, é claro) às necessidades
das mulheres na política e na gestão fiscal e promover uma maior
responsabilidade do governo com relação ao compromisso de
atendê-las. Exemplos de como as considerações da perspectiva de
gênero podem influenciar a política fiscal são encontrados em vir-
tualmente todas as áreas de formulação de política fiscal e em áreas
de administração financeira pública (ou gestão), que as incluem na
contabilidade do gasto público e da gestão tributária.

Fornecemos apenas uns poucos exemplos.14 Na maioria dos paí-
ses com desigualdade de gênero, o analfabetismo entre as mulheres
adultas tende a ser generalizado. Assim sendo, um importante com-
ponente da estratégia tanto para reduzir a desigualdade de gênero
como para gerar crescimento econômico mais rápido seria elaborar
programas de governo especiais que foquem em alcançar a mulhe-
res adultas, que não possam mais se beneficiar dos ambientes es-
colares tradicionais e cujo tempo para o estudo na sala de aula pode
ser limitado. Nos países que visam aumentar a participação das mu-
lheres na força de trabalho, como é comum nos países com força de
trabalho envelhecida ou com relativamente baixa participação das
mulheres, a estratégia pode acarretar que seja necessário que o sis-
tema tributário da renda evite penalizar os titulares de rendimento se-
cundário (geralmente assumido como sendo as mulheres), ou usando

A elaboração de orçamentos com Perspectiva de gênero: Contexto Fiscal ... 21

13 Isto inclui tanto os benefícios privados como sociais (ou externos).
14Focamos em questões a maioria dos países em desenvolvimento relevantes. No en-
tanto, a questão de segurança da renda para as mulheres idosas é também importante
(Clements, Feher, e Gupta, 2015).



incentivos fiscais para os trabalhadores ou os empregadores (El-
borgh-Woytek et al., 2013).

Do lado administrativo, um sistema de contabilidade e emissão de
relatório sobre execução do orçamento do governo pode monitorar
se os gastos para metas da perspectiva de gênero estão sendo ade-
quadamente executados ou se as alocações foram sendo deixadas
sem gastar porque os programas não puderam ser colocados em an-
damento adequadamente ou os requerimentos do doador que não
foram satisfeitos. Em gestão tributária, a aplicação de elaboração de
orçamentos com perspectiva de gênero é menos óbvia. No entanto,
se a gestão tributária pudesse estabelecer que mulheres e homens
proprietários de pequenas empresas tendem a responder diferente-
mente ao governo, poderia basear estas diferenças na estratégia para
selecionar contribuintes para auditar ou induzindo ou convencendo
os contribuintes a pagarem suas obrigações fiscais.

Externalidades

O conceito de externalidades proporciona uma justificação econômica
para a elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero. Em ter-
mos econômicos, as externalidades são os custos e os benefícios
das atividades que extravasam a outros mercados, mas não são le-
vadas em consideração nos preços. Proporcionar à criança educa-
ção de boa qualidade pode ser pensado para produzir externalidades
positivas naquela que não tenha acesso aos benefícios integrais
desta educação. A sociedade pode se beneficiar também através da
melhor saúde da criança ou de seu papel cívico útil. Similarmente, ao
proporcionar à criança uma educação de pobre qualidade, se pode
pensar na produção de externalidades negativas nas quais a criança
pode ser mais susceptível a se comprometer com um comportamento
antissocial. As atividades que resultam em externalidades positivas
são empreendidas insuficientemente quando comparadas com o re-
sultado de mercado ideal e aquelas que resultam em externalidades
negativas são empreendidas em excesso. Mesmo onde os mercados
não sejam eficientes por causa das distorções de outros fatores além
das externalidades, existem ainda sólidas razões econômicas para
resolver as externalidades, embora as questões conceituais se tor-
nem mais complexas.15
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15 Veja Rosen e Gayer (2013).



Na presença das externalidades, os governos podem usar vários
instrumentos fiscais e regulatórios para influenciar o resultado do mer-
cado para atingir o resultado socialmente ótimo. Mais comumente, os
instrumentos são impostos e subsídios que garantem que os merca-
dos refletem os custos e benefícios sociais, mas o instrumento pode
também incluir abordagens regulatórias que exigem a produção ou o
consumo socialmente desejado da externalidade-induzindo a ativi-
dade. Em alguns mercados, a externalidade pode ser tratada através
da atribuição dos direitos de propriedade.16

A persistente inadequação dos orçamentos dos governos para sa-
tisfazer as necessidades de desenvolvimento das mulheres em edu-
cação, saúde e outras áreas de serviços governamentais, e produzir
resultados de gênero equitativos, sugerem que o processo orçamen-
tal seja inerentemente incapaz de resolver totalmente as externalida-
des positivas que tenham origem no atendimento das necessidades
de desenvolvimento das mulheres e meninas.

Para esclarecer a noção de elaboração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero e o conceito de externalidades, consideramos o
seguinte exemplo. Supondo que, nos países em desenvolvimento de
baixa renda, o governo pague pela educação primária, embora sejam
principalmente os meninos os que frequentam as escolas porque as
meninas são necessárias para desempenhar tarefas domésticas (e
não existem leis de educação obrigatória ou, se existirem, elas não
são aplicadas). Tanto as meninas como a sociedade mais ampla ga-
nhariam da assistência das meninas porque a sociedade se benefi-
ciaria ao permitir que todos os indivíduos atinjam seu potencial
produtivo no lugar de relegar alguns para trabalhos de baixa renda. Ao
tomar as decisões escolares relativas a seus filhos, os pais ponde-
ram os benefícios de suas filhas se tornarem melhor educadas em
contraste com o custo para as famílias pela perda de sua mão-de-
obra. Os pais tenderiam a ignorar os benefícios para a sociedade de
ter meninas e mulheres melhor educadas, o que aparece em fertili-
dade reduzida e mortalidade infantil, e de muitas outras maneiras.
Mesmo hoje, as diferentes taxas de alfabetismo das mulheres e dos
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16 Por exemplo, os governos permitem que as empresas patenteiem suas invenções
para permitir-lhes proteger seus direitos de explorar o novo conhecimento comercial-
mente por um período de tempo, o que motiva as empresas a investirem na pesquisa
necessária para gerar este conhecimento. O governo efetivamente atribui os direitos de
propriedade do conhecimento para os titulares de patente por um período de tempo.



homens nos países mais pobres do mundo falam da relativa privação
de educação das meninas. O ganho para as meninas, neste exemplo,
é considerado um benefício privado, enquanto o ganho para a socie-
dade, exclusivo do ganho privado, é considerado o benefício externo.

O governo pode expandir suas próprias atribuições orçamentárias
para a escolaridade para habilitar que todas as crianças frequentem as
escolas no mínimo ou de forma gratuita e pode visar maneiras de su-
perar a relutância dos pais de educarem suas meninas. Alguns paí-
ses têm empreendido medidas para garantir que as meninas possam
frequentar mais as escolas. Por exemplo, a Índia e vários países da
África subsaariana têm empreendido esforços para fornecer apropria-
das instalações sanitárias para as meninas adolescentes porque este
foi visto como crítico para sua permanência na escola. Outros países
têm instituído subsídios em dinheiro ou em espécie, para induzir os
pais a manterem suas filhas na escola. Por exemplo, Bangladesh ado-
tou um programa onde aos pais foram entregues alimentos se eles
enviavam suas crianças à escola, o que causou efeitos desproporcio-
nalmente positivos sobre a assiduidade das meninas. Muitos países,
o que inclui a todos os países avançados, têm aprovado leis que re-
querem que as crianças a frequentem as escolas até que atinjam a
idade mínima e proíbem o emprego fora de casa através das leis de
mão-de-obra infantil. No entanto, em muitos países em desenvolvi-
mento, o problema de escolaridade inadequada persiste.

A análise de custo-benefício social necessitaria considerar os be-
nefícios para as meninas, o custo econômico para os pais, e os bene-
fícios para a sociedade acima daqueles benefícios que a próprias
meninas captam através de rendimentos mais elevados ou algumas
outras medidas de seu bem-estar, e comparar aqueles benefícios e
custos aos custos monetários do programa. Onde os decisores sobre
o orçamento ignorarem os benefícios sociais de mulheres bem educa-
das, eles podem subestimar o benefício para a sociedade de progra-
mas para educar as mulheres e consequentemente não fornecer uma
suficiente alocação para elas no orçamento, com o resultado de que as
mulheres recebam uma quantidade mais baixa de educação social-
mente ótima de forma absoluta e em comparação com os homens.17

Esta discussão assim destaca os bons princípios de elaboração
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de orçamentos que podem subjazer na orçamentação com perspec-
tiva de gênero no lado dos gastos. Os governos deveriam ponderar os
benefícios e custos das políticas e dos programas, tanto aqueles que
eles têm como os que eles poderiam desenvolver, e escolher os que
produzirem um retorno social mais elevado. Quando considerar as
prioridades concorrentes, deveriam aumentar os gastos em progra-
mas nos quais os gastos adicionais poderiam produzir maiores be-
nefícios sociais adicionais. É importante que os governos levem em
consideração as externalidades positivas e negativas associadas com
as decisões do indivíduo, quando consideram o tamanho e a estrutura
dos programas do governo.18 A melhora na educação e saúde das
mulheres, entre outros objetivos com perspectiva de gênero, tem ex-
ternalidades positivas, e o governo deveria garantir que estas exter-
nalidades sejam levadas em consideração nas decisões sobre o
orçamento.

Os primeiros exemplos sugerem que a elaboração de orçamentos
com perspectiva de gênero não é uma abordagem especial para ela-
boração de orçamentos ou mesmo um complemento para elaboração
de orçamentos. Mais propriamente, a elaboração de orçamentos com
perspectiva de gênero é uma abordagem à elaboração de orçamen-
tos que pode melhorá-lo, quando as políticas fiscais e os procedi-
mentos administrativos são estruturados para resolver a desigualdade
de gênero e o desenvolvimento das mulheres necessidades. Quando
adequadamente feita, podemos dizer que a elaboração de orça-
mentos com perspectiva de gênero é uma boa elaboração de or-
çamentos. A elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero
não é, no entanto, uma abordagem para elaboração de orçamentos
que beneficie somente as mulheres e as meninas. Na sua concepção
mais generalizada, a elaboração de orçamentos com perspectiva de
gênero abrange benefícios para a sociedade como um todo através
dos benefícios para as mulheres e as meninas. Se os homens e os
meninos estiverem em desvantagem de uma maneira que produz per-
das sociais, as políticas fiscais precisam ser concebidas para também
levaram isso em consideração.
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cisão do governo.



A intersecção de elaboração de orçamentos com perspectiva
de gênero com a economia do cuidado

Existe uma importante dimensão da elaboração de orçamentos com
perspectiva de gênero relacionada com a mão-de-obra para o cui-
dado dos membros da família e a manutenção doméstica. As mu-
lheres continuam responsáveis por parte desproporcional deste
trabalho não remunerado (Floro, Grown, e Elson, 2011; Bertrand,
Kamenica, e Pan, 2015; Burda, Hamermesh, e Weil, 2013). Este dis-
tribuição de mão-de-obra dentro da família produz uma externali-
dade positiva para outros no grupo familiar ou a sociedade na
medida em que as mulheres assumem atividades que, caso contrá-
rio, cairiam sobre outros membros da família ou do governo (Pal-
mer, 1995). A análise econômica tem, nos últimos anos, incorporado
o tempo gasto em atividades não comerciais na modelagem.19 O
tempo gasto em cuidado e outros trabalhos domésticos não comer-
ciais pode ser integrado em modelos como um fator produtivo. Com
estas extensões, é possível incorporar formalmente na política pú-
blica o reconhecimento que o trabalho não remunerado em casa é
uma importante parte da economia.

Igualdade

Até agora, temos enfatizado os aspectos que reforçam a eficiência
da incorporação das questões de gênero na elaboração de processos
públicos orçamentais. No entanto, a igualdade é também uma impor-
tante dimensão para elaboração de orçamentos públicos. Thurow
(1971) amplia o conceito de externalidades para abranger noções de
igualdade, onde as sociedades mais equitativas geram benefícios que
indivíduos não captam totalmente e assim a igualdade é subestimada
na esfera pública. As políticas fiscais que são redistributivas por na-
tureza podem aproximar a sociedade de sua própria noção de igual-
dade, e assim aumentar o bem-estar agregado.20

Neste contexto, podemos argumentar que partindo da reivindi-
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19 Veja, por exemplo, Agenor e Canuto (2015); Blackden e Bhanu (1999); e Ilkkaracan,
Kim, e Kaya (2015).
20 Na modelagem econômica formal, as funções de bem-estar social agregam os inte-
resses dos indivíduos e podemos ponderar cada contribuição para o bem-estar social
do indivíduo diferentemente, de acordo com a noção de sociedade de justiça.



cação de que as mulheres têm um direito humano fundamental de
serem tratadas da mesma maneira que os homens em todos os as-
pectos da vida, a elaboração de orçamentos com perspectiva de
gênero que pode envolver políticas redistributivas produz um me-
lhor resultado social. Os princípios do CEDAW, as Metas de De-
senvolvimento do Milênio, e agora, as Metas de Desenvolvimento
Sustentável, explicita e implicitamente reconhecem que existem di-
mensões de eficiência e igualdade nas ações governamentais para
promover a igualdade de gênero e o desenvolvimento das mulhe-
res e meninas.

Resumo

Assim, podemos ver que a elaboração de orçamentos com perspec-
tiva de gênero pode estar firmemente fundamentada nos princípios
de finanças públicas. Sobre os fundamentos da eficiência, a elabora-
ção de orçamentos com perspectiva de gênero pode garantir que a
promoção da igualdade de gênero e do desenvolvimento das mulhe-
res seja levada em consideração quando são tomadas as decisões
sobre a elaboração de orçamentos públicos. Sobre os fundamentos
de correção da externalidade, a elaboração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero pode garantir que os benefícios que acumula para
a sociedade, e não necessariamente para um indivíduo específico,
são levados em consideração. A elaboração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero sugere que dever ser agregado o valor do tempo
gasto na economia do cuidado e esta informação é usada na avalia-
ção dos benefícios e custos dos programas governamentais. A ela-
boração de orçamentos com perspectiva de gênero pode fazer uso da
aceitação de que a igualdade e a eficiência sejam objetivos apropria-
dos da política fiscal, mesmo onde possa ser uma troca de eficiência
por igualdade.21

A elaboração de orçamentos geralmente não adere precisamente
aos princípios econômicos de boa gestão das finanças públicas. A va-
riedade de considerações pesa na tomada de decisões fiscais, e os or-
çamentos públicos refletem os resultados das considerações políticas,
sociais e econômicas. Além disso, os requerimentos técnicos de boa
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elaboração de orçamentos em termos de avaliação adequada dos cus-
tos e benefícios dos programas governamentais são desafiantes.

Dimensões práticas da elaboração de orçamentos 
com perspectiva de gênero

A seguir abordamos a integração de elaboração de orçamentos com
perspectiva de gênero na orçamentação pública de um ponto de vista
prático. A Figura 2 proporciona uma visão geral das etapas da elabo-
ração de orçamentos de gasto público, que ilustra como os orça-
mentos passam da preparação ou formulação, para a discussão e
aprovação legislativa, até a execução e supervisão.22
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22 A UNICEF (2016) proporciona um resumo compacto de abordagens para a elabo-
ração de orçamentos.

Figura 2
Etapas do Processo Orçamental

Fonte: UNICEF (2016)

Preparação /
Formulação
Órgão executivo
Compila o plano 
de orçamento

Aprovação
A Legislatura
aprova

Supervisão
(auditoria)

Instituição Nacional
de Auditoria

A legislatura avalia os
gastos do orçamento

Execução
(implementação,
monitoramento, 

e controle)
Governo

implementa 
as políticas no 

orçamento



Etapas no processo orçamental

Existem vários fases fundamentais para o processo orçamental. O
amplo perfil macroeconômico do orçamento, que determina o balanço
fiscal, a receita e os objetivos de gastos, geralmente, é desenvolvido
dentro do governo, com a participação de autoridades monetárias e
fiscais, entre outras.

O órgão executivo, que abrange os ministérios de governo, e lide-
rado pelo ministério das finanças, geralmente tem a principal respon-
sabilidade sobre o desenvolvimento do orçamento. O órgão legislativo
geralmente promulga o orçamento em lei e pode desempenhar um
papel significativo na configuração do mesmo através dos comitês de
legisladores. As organizações não governamentais e outras entida-
des alheias ao governo nacional, incluindo os doadores estrangeiros,
muitas vezes, desempenham um papel significativo ao influenciar as
decisões sobre o orçamento e através de suas pesquisas, ajudando
a informar sobre as políticas públicas. O ministério das finanças então
tem a responsabilidade de executar e administrar o orçamento. E fi-
nalmente, governos têm a responsabilidade de supervisar o orça-
mento, o que pode cair em específicas instituições de auditoria ou a
própria legislatura e examinar os resultados financeiros. A responsa-
bilidade pela pesquisa e análise pode recair em qualquer um ou em
todos estes atores.

A Inserção da elaboração de orçamentos 
com perspectiva de gênero no processo orçamental

A nossa pesquisa sobre as práticas, resumida na Tabela 1, conclui
que a elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero entra ao
processo orçamental em diferentes etapas. O Anexo A proporciona
detalhes adicionais sobre a metodologia do nosso estudo, e o Anexo
Tabela A2, um Resume Estatístico mais extensivo.23
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Ao examinar os esforços de elaboração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero no mundo inteiro, a nossa pesquisa concluiu que
existe uma ampla variedade de acordos institucionais que os países
têm adotado na administração de suas próprias iniciativas. Na maio-
ria dos países, o ministério das finanças é designado como o princi-
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Tabela 1
Resume Estatístico dos 23 Esforços Destacáveis de Elaboração 

de Orçamentos com Perspectiva de Gênero
(o número de países nos quais os esforços de elaboração de orçamentos 

com perspectiva de gênero possuem a característica)

Total

Com o apoio de organizações internacionais ou agências 
assistenciais bilaterais 13
Vinculado a MDGs ou planejamento nacional de desenvolvimento 
ou estratégia de igualdade de gênero 18

Foco sobre os gastos 23
Foco sobre a receita 5

A elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero circular
ou relacionada com a instrução da burocracia             18
Relatório ou auditoria dos resultados da elaboração de 
orçamentos com perspectiva de gênero 12

A elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero está 
incorporada no orçamento orgânico ou outro direito financeiro             13

Ministério das finanças é a entidade líder 17
Os governos subnacionais estão envolvidos 16

Incentivo significativo ou participação da sociedade civil 18

ORIGENS

COMPONENTES SELECIONADOS DA POLÍTICA FISCAL

INDICADORES PARA POSICIONAR A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS
COM PERSPECTIVA DE GÊNERO NO PROCESSO FISCAL

BASE JURÍDICA

PARTICIPAÇÃO DO GOVERNO

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Fonte: Compilação do pessoal das pesquisas regionais.



pal responsável para liderar a iniciativa de elaboração de orçamentos
com perspectiva de gênero. Estabelece requerimentos para os ou-
tros ministérios e agências dentro do governo seguirem; é responsá-
vel pelos pedidos de gastos dos ministérios na alocação de fundos
para programas em particular; e trabalha com as autoridades de ar-
recadação para mudar a legislação tributária ou regulamentações.
Em alguns países, um ministério dos assuntos das mulheres ou rela-
cionado com o tipo de ministério é designado como o principal res-
ponsável e trabalha em conjunção com o ministério das finanças e
outras entidades governamentais. Em alguns países, os esforços de
elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero foram iniciados
pelos grupos legislativos ou as organizações não governamentais, e
somente mais tarde foram estes esforços adotados pela função exe-
cutiva, desempenhando então um papel de liderança.

O papel do ministério das finanças

Onde os ministérios de finanças (e os ministros de finanças, em par-
ticular), lideram estes esforços, a elaboração de orçamentos com
perspectiva de gênero tem tendido a ter mais influência nas políticas
orçamentais. Em alguns casos, as metas da perspectiva de gênero
do governo foram mais bem integradas na elaboração de orçamen-
tos processo e assim a elaboração de orçamentos com perspectiva
de gênero foi aplicada mais amplamente através das diferentes
áreas de atividade do governo. Nos esforços de elaboração de or-
çamentos com perspectiva de gênero da África subsaariana,
Ruanda e Uganda aparecem como fazendo o melhor em garantir
que as metas da perspectiva de gênero sejam estabelecidas e o mi-
nistério das finanças assume a liderança para assegurar que os mi-
nistérios e as agências do governo incorporem as metas relevantes
a suas áreas de responsabilidade nos seus planejamentos orça-
mentais. Embora possamos avaliar que as metas da perspectiva de
gênero tenham sido integradas através da iniciativa de elaboração
de orçamentos com perspectiva de gênero no processo orçamen-
tal, é inerentemente difícil estabelecer quais fatores levam às deci-
sões do governo sobre a orçamentação, devido à complexidade do
processo orçamental e da variedade de interesses que são abran-
gidos nestas decisões.
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Incorporação da elaboração de orçamentos com perspectiva de
gênero na administração e na gestão do orçamento

Em alguns Países, as autoridades fiscais tentaram integrar os esfor-
ços de elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero no pro-
cesso de reforma da administração do orçamento. Nas últimas
décadas, muitos países em desenvolvimento têm procurado melhorar
a administração do orçamento, para garantir um bom controle dos
gastos e da prestação de contas na execução do orçamento para os
fins para os quais se destinam. Alguns países têm se movido para
adotar elaboração de orçamentos baseados em programas - ou re-
sultados-, onde mais propriamente do que apenas focar nos contri-
butos (ou no custo dos contributos), os governos focam nos
rendimentos e nos resultados do processo orçamental.24 Por exem-
plo, na educação, os governos podem estabelecer as metas dos pro-
gramas de gastos nos termos de determinados indicadores de
produção, mensurado pelo número de assentos nas escolas ou salas
de aula, e os resultados mensurados pelo desempenho dos estu-
dantes. A elaboração de programas orçamentais tende a se prestar
melhor do que a tradicional elaboração de orçamentos baseada em
contributo para a incorporação de temas, tais como atingir objetivos
com perspectiva de gênero, no processo orçamental. A Ucrânia e a
Ruanda fornecem bons exemplos, onde os governos estão inte-
grando a elaboração de orçamentos com a perspectiva de gênero na
abordagem da orçamentação baseada em programa.

O papel das demonstrações orçamentais relativas ao gênero

Como uma questão prática, os governos devem decidir onde inserir
as metas da perspectiva de gênero como um tema ou categoria na
elaboração do orçamento. Geralmente, uma vez que as metas ma-
croeconômicas do orçamento estejam estabelecidas, o ministério das
finanças (ou o ministro) tem por mandato o desenvolvimento e a apre-
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24 Na elaboração dos programas orçamentais, como o nome indica, os recursos são
alocados para um programa, programas e atividades subnacionais dentro de subpro-
gramas. Existem linhas de itens tais como salários, serviços públicos, etc., dentro do
próprio orçamento do programa, que recaem para o nível de subprograma. Assim, o di-
nheiro é alocado para os programas. Nas linhas de itens dos orçamentos, os recursos
são alocados apenas pelos itens da linha e pelas unidades administrativas. Não existe
indicação de rendimentos.



sentação ao parlamento (e o público) de uma declaração dos princí-
pios que constituirá a base do orçamento a ser proposto para o pró-
ximo exercício fiscal. A incorporação de metas da perspectiva de
gênero na declaração de princípios básicos do orçamento é impor-
tante para demonstrar a importância destas metas e para assegurar
que elas estejam bem integradas ao processo orçamental (e que re-
cebam as alocações de orçamento).

A nossa pesquisa de práticas sugere que as demonstrações or-
çamentais relativas ao gênero tenderam a tirar vantagem das metas
do acordo de desenvolvimento das mulheres e meninas. No mundo
em desenvolvimento, os países geralmente declaram estas metas na
estratégia de desenvolvimento ou no planejamento nacional de de-
senvolvimento, muitas vezes, elaborados em conjunção com seus ob-
jetivos de acordo com acordos internacionais ou, no passado, com o
comprometimento com as Metas de Desenvolvimento do Milênio. Al-
gumas das iniciativas de elaboração de orçamentos com perspectiva
de gênero, tais como as do Marrocos ou do Afeganistão, procuram
explicitamente alinhar suas metas e foram claros ao exporem estas
metas na declaração sobre o orçamento.

Os orçamentos normalmente confiam na transmissão das instru-
ções do ministério das finanças para os ministérios de gastos e a ad-
ministração da receita através da circular ou comunicação do
orçamento relacionada. A circular do orçamento instrui a burocracia
sobre como deve abordar o orçamento e quais novas políticas e
novos programas fiscais ou abordagens modificadas estão sendo in-
corporadas no orçamento para o novo exercício fiscal.25 A elabora-
ção de orçamentos com perspectiva de gênero pode ser integrada no
circular ou comunicação do orçamento em uma variedade de manei-
ras (Budlender, 2015).

O papel dos ministérios de gastos

Os ministérios de gastos (por exemplo, educação, saúde, justiça, e
assim por diante) são responsáveis pelo desenvolvimento e adminis-
tração dos principais programas de gastos do governo e desempe-
nham um papel importante na incorporação de metas da perspectiva
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25 É claro, o trabalho de elaboração do orçamento ministerial é um trabalho para o ano
inteiro.



de gênero nos seus programas, nas suas políticas e na emissão de
relatório sobre os gastos em metas da perspectiva de gênero na con-
tabilidade do governo e das repartições de auditoria. Do lado da re-
ceita, a administração da receita ou fiscal é responsável por garantir
que qualquer fonte nova de receita ou emendas a leis ou alterações
às regulamentações que regem as fontes de receitas existentes es-
tejam adaptada para satisfazer as metas da perspectiva de gênero.
Os problemas de receita têm geralmente recebido menos atenção
nas orçamentação iniciativas baseadas no gênero, mas notamos um
par de exceções onde o governo procurou atingir as metas da pers-
pectiva de gênero através de reformas da política fiscal.

Em nossa pesquisa, concluímos que a efetiva elaboração de or-
çamentos com perspectiva de gênero requer que os ministérios de
gastos assumam a liderança na identificação das metas da perspec-
tiva de gênero que recaem dentro de suas áreas de responsabilidade
e dos programas de desenvolvimento e solicitar os orçamentos para
a concretização destas metas. Na Europa, encontramos inúmeros
exemplos onde foi pedido aos ministérios que identificassem e incor-
porassem estas metas nos orçamentos ministeriais ou departamen-
tais. As iniciativas na Áustria e na Bélgica foram notáveis neste
sentido. No México, os esforços de elaboração de orçamentos com
perspectiva de gênero foram liderados pelo ministério da saúde. Em
Timor-Leste, o Ministério de Educação desempenhou um papel cen-
tral. Na Uganda, os funcionários governamentais identificaram e es-
tabeleceram os setores de prioridade, que incluem educação, saúde,
água, saneamento básico, infraestrutura, justiça e agricultura, e pe-
diram aos ministérios relevantes que desenvolvessem programas
para resolver as necessidades não satisfeitas das mulheres nestas
áreas. A inclusão de agricultura é notável porque reflete a importante
participação que as mulheres africanas desempenham no setor rural
e na agricultura de subsistência e de pequena escala.

O papel da análise econômica na base da formulação 
de sólidas políticas fiscais 

A formulação da boa política inerentemente depende da evidência
sobre o que funciona melhor. A elaboração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero tem se beneficiado da extensão da pesquisa eco-
nômica tanto teórica como empírica nos últimos anos sobre
problemas que são úteis para ajudar as iniciativas de estrutura efe-
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tiva e um maior uso deve ser feito de tais pesquisas na informação
das políticas.

Algumas pesquisas têm ampliado a noção tradicional de grupo fa-
miliar, de ter somente um interesse estabelecido, à noção de que a fa-
mília pode ter uma diversidade de interesses, refletindo os diferentes
interesses das mulheres e dos homens (Lundberg e Pollak, 1996;
Behrman, 1997; Hoddinott, Alderman, e Haddad, 1997; Vermeulen,
2002; Quisumbing, 2003; Browning, Chiappori, e Lewbel, 2013). Estas
pesquisas postulam que o comportamento das famílias reflete o re-
sultado das interações entre os membros da família com diversas pre-
ferências e recursos que eles fazem uso na tomada de suas decisões.
Para a análise política, as principais implicações são que as mulhe-
res e os homens podem responder diferentemente às políticas fiscais
e a outros aspectos do contexto econômico e as políticas econômicas
podem ter diferentes efeitos sobre os diferentes membros da famí-
lia.26 Esta noção é particularmente importante na captura de aspec-
tos dos modelos que incidem sobre os diferentes usos do tempo nas
famílias e como os serviços governamentais que substituem os tra-
balhos domésticos (por exemplo, creche pública para as crianças)
pode ter muito diferentes efeitos sobre as mulheres e os homens. Es-
tudando as diferenças no comportamento de fornecimento de mão-
de-obra dos homens e das mulheres tem sido sempre um elemento
de pesquisa na economia do trabalho (Blau, Ferber, e Winkler, 1998;
Blau e Kahn, 2003). Para a análise da política fiscal, inúmeros estu-
dos (por exemplo, Apps e Rees, 1999; Pollak, 2011) ampliam os mo-
delos de família para incorporar múltiplos indivíduos com diferentes
preferências.

Outra importante vertente de pesquisas, que é limitada, mas
crescente, desagrega a incidência dos programas de gasto do go-
verno e políticas de arrecadação por sexo.27 Esta literatura é útil
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26 Por exemplo, em Rajasthan, na Índia, o programa do governo para subsidiar ba-
nheiros para famílias rurais, os quais não tinham água corrente, teve menos aceitação
que a esperada porque muitas mulheres viram o tempo adicional gasto em prover a fa-
mília com suficiente água extra para fazer funcionar os banheiros como mais custoso
do que os benefícios que teriam dos banheiros. Os homens nas famílias podem ter
sentido diferentemente porque eles não tem tradicionalmente o trabalho de buscar
água para as famílias nesta parte da Índia. Agradeço a Tej Prakash por este exemplo.
27 O Anexo B pesquisa alguns destes estudos. Também veja Greenspun e Lustig
(2015), o qual cobre uma ampla variedade destes estudos, e Grown e Valodia (2010),
que focam nas questões fiscais.



para ajudar a entender as consequências das decisões políticas na
concretização das metas da perspectiva de gênero. Embora inte-
ressante, geralmente, esta análise tem sido empreendida com o uso
de determinadas hipóteses simplificadoras mais propriamente do
que um contexto teórico totalmente especificado que leva em con-
sideração a total complexidade da tomada da decisão da família.
Por exemplo, é típico para esta análise de incidência desagregada
por sexo mensurar os benefícios dos programas de gasto do go-
verno tomando a unidade de produto de um benefício e o número de
beneficiários e comparando os benefícios obtidos pelas mulheres
ou meninas e aqueles obtidos pelos homens ou meninos. Assim, por
exemplo, ao empreender uma análise desagregada pelo sexo de
gastos em escolas públicas, os dados requeridos devem consistir
do número de estudantes que são meninas e meninos e a unidade
ou média de custo de educação. A análise desagregada por sexo
compararia os benefícios das meninas com os dos meninos (como
inúmeros estudos têm feito, comparando este benefício relativo em
diferentes níveis de educação e em diferentes pontos na distribuição
da renda familiar).

Alguns serviços governamentais são prestados na forma do que
os economistas chamam “puro bens ou serviços públicos,” assim que
os benefícios podem ser compartilhados por todos em igual forma e
de fato, seus benefícios não são divisíveis (por exemplo, defesa na-
cional). Ou são o que os economistas denominam “bens ou serviços
prestados publicamente,” assim que embora os benefícios não sejam
necessariamente igualmente compartilhados e os benefícios sejam
divisíveis, os benefícios acumulados para as famílias ou comunidades
de uma maneira que não facilmente permite a desagregação dos be-
nefícios por sexo (por exemplo, serviços de fornecimento de água ou
eletricidade ou prevenção de incêndios para as famílias). Estes tipos
de serviços representam questões conceituais mais difíceis ao tentar
empreender uma análise dos beneficiários dos gastos públicos, em-
bora existam abordagens na literatura econômica para superar estas
dificuldades. Por exemplo, podemos tentar mensurar os benefícios
de melhor fornecimento de água (por exemplo, poços artesianos nas
aldeias) para as famílias pela avaliação de redução no tempo gasto
na coleta de água dos diferentes membros da família e então desig-
nar um valor para este tempo derivado das atividades alternativas que
os membros da família podem exercer com o tempo de lazer. Tais
análises seriam instrumentais para estabelecer as apropriadas prio-

36 Associação Internacional de Orçamento Público - ASIP



ridades do governo para gastos de infraestrutura e outras formas de
gastos governamentais.

Os estudos empíricos que avaliam a elaboração de sólidas po-
líticas fiscais precisam estar mais bem integrados aos esforços de
elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero. Os esfor-
ços de inúmeros países foram fundamentados em trabalho analítico
formal, incluindo a Índia, a Coreia, a África do Sul e a Tanzânia,
cujos esforços são destacados nos documentos de pesquisa na
Ásia e na África subsaariana, embora a análise desagregada por
sexo fosse rara. 

O papel catalítico das organizações internacionais, 
bilaterais e não governamentais

Nossas pesquisas também destacaram o papel vital que as organi-
zações alheias ao governo desempenham ao influenciar a adoção da
elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero. O papel da
UN Women (antiga UNIFEM) é particularmente notável neste sentido,
já que sua assistência tem sido crítica para iniciar os esforços de ela-
boração de orçamentos com perspectiva de gênero no mundo inteiro
e ajudar a sustentá-los. Hoje, continua prestando assistência a go-
vernos no mundo inteiro. A importante participação do DFID do Reino
Unido (por exemplo, em Uganda) e outras agências doadoras dão se-
guimento aos primeiros esforços através da Commonwealth Secre-
tariat, os quais ajudaram a impulsionar as primeiras iniciativas.

A elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero como um
todo e os esforços de inúmeros países têm se beneficiado do traba-
lho das organizações não governamentais na análise e na emissão de
relatório sobre questões da perspectiva de gênero. Vários países são
particularmente notáveis neste sentido. Na Austrália, na África do
Sul e na Tanzânia, os esforços de elaboração de orçamentos com
perspectiva de gênero foram todos encabeçados pelas entidades não
governamentais. No Reino Unido e no Canadá, embora estes países
nunca tenham adotado uma iniciativa específica de elaboração de or-
çamentos com perspectiva de gênero, as entidades não governa-
mentais têm produzido uma análise convincente sobre o impacto
diferenciado pelo gênero das medidas fiscais e aplicado pressão sig-
nificativa sobre os governos para cumprirem os compromissos com
perspectiva de gênero através do orçamento.
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Extensões no médio prazo

Embora tenhamos discutido os orçamentos na medida em que eles se
aplicam somente em termos anuais, a maioria dos planejamentos or-
çamentais sensíveis é feito em uma base de múltiplos anos através
dos quais são geralmente conhecidos como “enquadramento de
médio prazo.” A efetiva elaboração de orçamentos com perspectiva de
gênero não é diferente das outras elaborações orçamentais em cus-
tos e benefícios da concretização das metas de orçamento, e deve-
ria ser visto de uma perspectiva de médio prazo. Para muitas metas
da perspectiva de gênero, especialmente aquelas relacionada com a
educação e a saúde, é de fato essencial visar sua concretização no
médio prazo. A educação e a assistência médica levam à acumulação
de capital humano, que somente se manifesta em melhor produtivi-
dade humana no médio ou longo prazo. Por exemplo, o impacto dos
programas para reduzir o analfabetismo entre as mulheres pode pro-
duzir efeitos dramáticos sobre a geração já que as taxas mais eleva-
das de alfabetismo permitem que as mulheres concretizem seu
potencial produtivo no mercado de trabalho, participem mais efetiva-
mente na governança cívica e transmitam valores socialmente pro-
dutivos para os seus filhos. Os esforços de elaboração de orçamentos
com perspectiva de gênero fortalecem o argumento para a incorpo-
ração no médio prazo (e mesmo no longo prazo) na elaboração de or-
çamentos públicos.28

O papel dos governos subnacionais

Muitos países têm sistemas de governo com múltiplas camadas que
são responsáveis de prestar os serviços públicos. A maioria dos gran-
des países têm pelo menos dois níveis de governo, embora até
mesmo alguns menores tenham múltiplas camadas. Mesmo que a
discussão tenha focado nos governos nacionais, é igualmente im-
portante que os esforços de elaboração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero se estendam pelo menos a quaisquer níveis de
governo com responsabilidade de prestação de serviços públicos fun-
damentais, tais como educação, saúde e infraestrutura, um foco tra-
dicional dos esforços de orçamentação com perspectiva de gênero.
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28 Ng (2016) examina como a orçamentação baseada no gênero pode ser usada para
incentivar mais a elaboração de orçamentos participativos. 



Em cada região, vimos evidências, destacadas nas Pesquisas Re-
gionais, da importância dos governos subnacionais nos esforços de
elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero. Vários exem-
plos notáveis incluem a Bolívia, o Equador, a Índia, as Filipinas, a
Ruanda e a Uganda. Na maioria dos países do mundo em desen-
volvimento, mesmo onde a prestação de serviços públicos é devolvida
para os níveis subnacionais, os governos nacionais continuam sendo
a mais significativa e, muitas vezes, a única fonte significativa de re-
ceita pública, que é transferida para os níveis subnacionais através de
um sistema de transferências intergovernamentais de receitas com-
partilhadas e subsídios. Pode consequentemente ser útil para os go-
vernos nacionais criarem incentivos para os governos subnacionais
para atingirem as metas da perspectiva de gênero relevantes para
suas áreas de prestação de serviços públicos ao ligar também a es-
trutura das quantias das transferências intergovernamentais para os
programas subnacionais para estes fins.
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III. Exemplos de esforços destacáveis de elaboração 
de orçamentos com perspectiva de gênero

Os governos têm empreendido uma variedade de esforços para abor-
dar a igualdade de gênero e avançar com o desenvolvimento das mu-
lheres, dentro de um contexto de “elaboração de orçamentos com
perspectiva de gênero.”29 Apresentamos aqui alguns exemplos das
pesquisas regionais dos esforços de elaboração de orçamentos com
perspectiva de gênero no mundo inteiro, mas poderíamos nos referir
ao leitor para obter uma pesquisa completa para a análise de uma
variedade mais ampla de países.

A elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero 
na Ásia

Chakraborty (2016) proporciona inúmeros exemplos da aplicação de
elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero na Ásia. Na
Índia, a elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero tem
sido usada há tempo como uma ferramenta para a política fiscal atin-
gir os objetivos de igualdade de gênero e o desenvolvimento das mu-
lheres e meninas em educação, saúde e acesso à infraestrutura, entre
outros serviços governamentais. Apresenta uma aplicação particular-
mente interessante porque a Índia tem um sistema de governo fede-
ralista, com descentralização de muitos serviços públicos importantes
para os governos estaduais. Refletindo esta descentralização, a ela-
boração de orçamentos com perspectiva de gênero foi adotada não
somente no nível federal, mas também na maioria dos estados hin-
dus, e algumas das medidas mais substantivas foram adotadas no
nível estadual. Por exemplo, um estado de Kerala introduziu uma de-
claração sobre a elaboração de orçamentos com perspectiva de gê-
nero em seus documentos do orçamento em 2008/09, com
compromissos políticos associados. Um orçamento estadual visou
gastos adicionais para a infraestrutura para apoiar o maior envolvi-
mento das mulheres na vida econômica e pública.30 Chakraborty
(2010) sugere desenvolver objetivos com perspectiva de gênero no
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29 Veja Budlender et al. (2002) para uma discussão sobre as primeiras abordagens.
30 Stotsky e Zaman (publicação em 2016) concluíram, usando um painel de dados dos
estados hindus, que a orçamentação baseada no gênero foi positiva e significativa-
mente ligada a mais igualdade de gênero na matrícula na escola primária.



sistema de transferência recursos federais para os estados, como um
meio para estimular ainda mais o compromisso do governo estadual
com a incorporação de metas da perspectiva de gênero em políticas
fiscais.

Outros Países na região que têm esforços destacáveis de elabo-
ração de orçamentos com perspectiva de gênero incluem a República
da Coreia e as Filipinas. Na Coreia, existia um foco no aumento da
participação das mulheres na força de trabalho, um importante obje-
tivo em um país com uma força de trabalho que envelhece rapida-
mente. Nas Filipinas, a iniciativa evoluiu ao longo do tempo de uma
na qual a todos os departamentos do governo foi requerido que alo-
cassem cinco por cento de seus recursos para as metas da perspec-
tiva de gênero, a uma na qual os departamentos governo foram
autorizados a assumir uma abordagem mais flexível na que visam
uma maior prioridade no uso dos recursos. Como a Índia, a iniciativa
das Filipinas se estendeu aos governos subnacionais.

A elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero 
nas Ilhas do Caribe e do Pacífico

Christie e Thakur (2016) proporcionam um panorama de uma aplica-
ção efetiva em Timor-Leste, em seu estudo sobre os esforços de ela-
boração de orçamentos com perspectiva de gênero nas Ilhas do
Caribe e do Pacífico. A elaboração de orçamentos com perspectiva de
gênero foi devida a um status legal outorgado pelo parlamento da
nação. A iniciativa foca em garantir que a perspectiva de gênero fosse
introduzida no planejamento e na análise de programas governa-
mentais e no estabelecimento de objetivos específicos. Às agências
do governo é perguntado se seus programas têm considerado as di-
ferentes necessidades das mulheres e dos homens, se as metas do
governo estão em conformidade com os acordos internacionais sobre
igualdade de gênero, e como as políticas e os programas de governo
contribuirão para a igualdade de gênero. Alguns exemplos de políti-
cas e programas com perspectiva de gênero incluem aquelas para (i)
aumentar o acesso das meninas e mulheres à educação e imple-
mentar práticas didáticas e um programa de escolaridade que resolva
a desigualdade na matrícula de meninas e mulheres na educação su-
perior; (ii) identificar e criar mais oportunidades para as mulheres em
setores econômicos crescentes, tais como turismo, comércio e in-
dústria; e (iii) melhorar o acesso das mulheres aos serviços de assis-
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tência legal e relacionou as medidas necessárias para combater mais
efetivamente a violência contra as mulheres. A frequência com a qual
a elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero foi vista
como um mecanismo para abordar a violência contra as mulheres—
em todo o mundo e não somente na região do Pacífico Sul—foi uma
das descobertas mais interessantes da pesquisa global sobre a ela-
boração de orçamentos com perspectiva de gênero.

A elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero 
no Hemisfério Ocidental

Pérez Fragoso e Rodríguez Enríquez (2016) informaram sobre os es-
forços encaminhados nos países da América Latina para desenvolver
a elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero. O México
proporciona um exemplo de um país onde esforços fiscais com pers-
pectiva de gênero foram empreendidos tanto no nível federal como
estadual. No nível federal, os esforços começam com a saúde. Em
colaboração com as organizações não governamentais, o ministério
da saúde diagnosticou as necessidades sanitárias das mulheres, ava-
liou se os programas existentes eram adequados para satisfazer
estas necessidades, alocou recursos orçamentários para atender
aquelas necessidades e elaborou indicadores para mensurar se as
necessidades estavam sendo satisfeitas. A evidência sugere que o
México tem feito progressos nas questões da saúde das mulheres,
que incluem queda da mortalidade materna e aumento na expectativa
de vida. O orçamento federal reforma com o suporte da instituciona-
lização desta abordagem mais ampla nos ministérios do governo. Na
Cidade do México, uma iniciativa similar foi empreendida onde partes
do governo foram encarregadas de identificar onde o gênero era re-
levante para seus programas. Um resultado tangível deste processo
foram as  mudanças no transporte público para proporcionar opções
mais seguras para as mulheres.

Em vários países, que incluem o Equador e El Salvador, a elabo-
ração de orçamentos com perspectiva de gênero foca principalmente
em garantir que as metas com perspectiva de gênero fossem inte-
gradas aos esquemas de classificação orçamentária, o que é impor-
tante para rastrear a execução dos gastos de acordo com o
orçamento aprovado. No entanto, foi mais difícil identificar que o su-
cesso das iniciativas de elaboração de orçamentos com perspectiva
de gênero tinha influência no orçamento e nas metas de políticas fis-

42 Associação Internacional de Orçamento Público - ASIP



cais. A Bolívia foi outro exemplo de um país com os esforços de ela-
boração de orçamentos com perspectiva de gênero nos níveis nacio-
nal e subnacionais.

A elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero 
no Oriente Médio e na Ásia Central

Kolovich e Shibuya (2016) examinam as experiências no Oriente
Médio e na Ásia Central, onde a elaboração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero tem enfrentado dificuldades para concretizar-se.
Entre os países do Oriente Médio, o Marrocos tem sido um líder em
tentar implementar uma iniciativa, embora os resultados sejam ainda
um pouco ambíguos. Como parte de seus esforços de elaboração de
orçamentos com perspectiva de gênero, o Marrocos avaliou as ne-
cessidades das mulheres e meninas em educação, saúde, sistema
judicial, infraestrutura e emprego e tem procurado desenvolver políti-
cas fiscais e outras para garantir seu acesso igualitário à educação e
à assistência médica, e ao mesmo tempo expandiu as oportunidades
das mulheres no mercado de trabalho. Várias reformas jurídicas que
acompanharam os esforços de elaboração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero têm fortalecido os direitos das mulheres no direito
familiar e outras áreas da vida cívica, política e econômica. Em 2014,
as mudanças para uma lei de orçamento orgânica requereu que a
igualdade de gênero fosse considerada quando fossem definidos os
objetivos, resultados e indicadores de desempenho, em todas as par-
tes do orçamento, e que um Relatório de Gênero fosse incluídos
como parte de cada Declaração Financeira anual. Os esforços do
Marrocos foram reconhecidos pela comunidade internacional com o
Ministério de Economia e Finanças recebendo um Prêmio das Na-
ções Unidas por Serviços Públicos em 2014.

O Afeganistão também tem procurado implantar a elaboração de
orçamentos com perspectiva de gênero para satisfazer alguns dos
piores indicadores do mundo sobre a educação e a saúde das mulhe-
res. Durante o andamento de seus esforços, o Afeganistão aparece
ter feito progresso em melhorar os indicadores de desenvolvimento
das mulheres, mas não está claro quanto do progresso pode ser atri-
buído à elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero, em
vista do significativo envolvimento de doadores externos no processo
orçamental do Afeganistão e sua prestação de suporte substancial do
orçamento.
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A elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero 
na África subsaariana

Stotsky, Kolovich, e Kebhaj (2016) reviram os esforços de elaboração
de orçamentos com perspectiva de gênero na África subsaariana. Um
compromisso de promover o desenvolvimento das mulheres e redu-
zir as desigualdades de gênero na vida econômica e política é evi-
dente em inúmeros de países na região que tinham tentado a
elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero. No entanto,
na maioria dos casos, os esforços são relativamente novos ou foram
integrados nos processos orçamentais somente de forma limitada.

Duas exceções claras foram a Uganda e a Ruanda. Em ambos os
países, o governo visou garantir que as metas da perspectiva de gê-
nero fossem identificadas, e que a elaboração de orçamentos abor-
dasse estas metas em importantes serviços públicos, tais como a
educação e a saúde. A Ruanda levantou a questão de assegurar que
os esforços de elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero
acompanhado pela implementação do orçamento baseado em pro-
gramas. Na Uganda, os parlamentares e as organizações não go-
vernamentais contribuíram substancialmente para os esforços de
elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero. Em ambos os
países, a elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero foi
também estendida aos governos municipais, onde esforços similares
foram feitos para integrar as metas da perspectiva de gênero nos or-
çamentos ou nos programas governamentais municipais.

Tanto na Uganda como em Ruanda, as avaliações de dentro para
fora do governo afirmaram que a elaboração de orçamentos com
perspectiva de gênero tinha impulsionado os esforços do governo
para reduzir as desigualdades de gênero na vida econômica e política
e promover o desenvolvimento das mulheres. Stotsky et al.( 2016)
também encontrou evidência do efeito benéfico da elaboração de or-
çamentos com perspectiva de gênero, ao comparar a Uganda e a
Ruanda aos pares regionais antes e depois de que a elaboração de
orçamentos com perspectiva de gênero tenha sido implementada.

Na Uganda, os setores prioritários incluíram educação, saúde,
agricultura, estradas e empregos, água e saneamento básico, além
de justiça, lei e ordem. Algumas concretizações tangíveis foram uma
maior alocação no orçamento para monitorar os esforços para au-
mentar a participação e retenção das meninas na escola. O Ministé-
rio de Educação foi encarregado de rastrear os motivos pelos quais
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as meninas deixavam a escola, que incluem gravidez, casamento,
falta de instalações sanitárias e higiênicas, e violência contra as elas.
Outra parte de seus esforços focou em melhorar a economia das mu-
lheres que permanecem no setor agrícola onde a maioria dos ugan-
denses trabalha.

Em Ruanda, o governo inicialmente escolhe quatro setores como
pilotos—saúde, educação, agricultura e infraestrutura—para esten-
der as questões da elaboração de orçamentos com perspectiva de
gênero além dos setores sociais. Finalmente, a elaboração de orça-
mentos com perspectiva de gênero foi estendida a todos os setores
do governo. Todos os setores dependem da articulação e análise dos
problemas e suas implicações políticas, a avaliação de como estas
políticas seriam incorporadas no orçamento, execução do monitora-
mento e avaliação dos resultados. A Ruanda eventualmente adotou
uma lei de orçamento orgânico que incluímos na elaboração de or-
çamentos com perspectiva de gênero como um princípio fundamen-
tal, repetindo o mesmo comprometimento encontrado nas reformas
orçamentárias na Áustria. Outra parte importante do programa de
Ruanda foi o estabelecimento de um Escritório de Monitoramento do
Gênero com autoridade para garantir que os compromissos de gê-
nero do orçamento estavam sendo satisfeitos.

Embora a elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero
na África subsaariana tem, em grande medida, resolvido as questões
de gasto, tem havido algumas reformas fiscais motivadas pelas ques-
tões da perspectiva de gênero. Na África do Sul, em 1995, o governo
empreendeu uma ampla reforma do sistema fiscal, sendo que uma
de suas metas foi equalizar as taxas impositivas para todos os con-
tribuintes, corrigindo uma tendência explícita no imposto de renda.
Previamente, as mulheres casadas eram tributadas em uma taxa
mais elevada do que os homens ou mulheres solteiros. Em outro
exemplo, a África do Sul reduziu um imposto sobre valor agregado
sobre a parafina (por exemplo, querosene), um importante combustí-
vel familiar nas famílias pobres, que são predominantemente lidera-
dos por mulheres naquele país.

A elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero 
na Europa

Quinn (2016) proporciona um amplo panorama sobre a elaboração
de orçamentos com perspectiva de gênero na Europa. Nesta região,
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a integração de gênero se tornou uma parte fundamental da elabora-
ção dos orçamentos e da elaboração de orçamentos com perspec-
tiva de gênero no nível nacional devido ao status legal outorgado
pelos parlamentos nacionais. A Áustria apresenta um dos mais inte-
ressantes exemplos, onde como parte de recentes reformas, em
2007, introduziu a igualdade de gênero como um claro objetivo do go-
verno. Além disso, a Áustria tem empreendido uma reforma fiscal fun-
damental, a qual tem a meta de garantir que o sistema tributário
proporcione maiores incentivos para as mulheres trabalharem.

A Bélgica é outro país que adotou uma abordagem abrangente da
elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero. Em 2007, o
parlamento belga aprovou uma lei que requeria a integração da di-
mensão gênero em todas as políticas federais, que incluem a elabo-
ração dos orçamentos. A lei requer que os ministérios de governo
identifiquem os objetivos de igualdade de gênero e então atrelar estes
objetivos aos seus programas de orçamento. Por exemplo, um Ser-
viço do Ministério de Civil se compromete a integrar uma perspectiva
de gênero em sua consideração de termos mais flexíveis de trabalho
para os funcionários da administração pública. O Ministério de Justiça
se compromete a examinar as metas da perspectiva de gênero com
relação às políticas penitenciárias. Além disso, uma lei belga requer
a discussão do orçamento no parlamento para incluir as ações de
igualdade de gênero, e que todas as políticas e as leis governamen-
tais estejam sujeitas a uma avaliação em termos de potencial impacto
diferencial sobre mulheres e homens. Outra importante parte da lei é
a exigência de coletar e usar dados desagregados pelo sexo.

As economias de mercado emergente da Europa estão também
adaptando os esforços de elaboração de orçamentos com perspectiva
de gênero aos programas de reforma governamental. A abordagem
da Ucrânia tira proveito da liderança da Áustria na Europa, e em par-
ticular, a integração de objetivos com perspectiva de gênero na pro-
gramação do orçamento.
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IV. Avaliação e implicações da política fiscal

Desde sua origem há 30 anos, os esforços de elaboração de orça-
mentos com perspectiva de gênero agora conformam políticas fiscais
para reduzir a desigualdade de gênero e atender as necessidades
das meninas e das mulheres em mais de 80 Países no mundo. A ela-
boração de orçamentos com perspectiva de gênero chama a atenção
para o papel que as políticas e a gestão fiscal podem desempenhar
em resolver a desigualdade de gênero e as necessidades das meni-
nas e mulheres.

Uma avaliação resumida dos esforços de elaboração de orça-
mentos com perspectiva de gênero:

• Em alguns países (por exemplo, a Índia e o México), a elaboração
de orçamentos com perspectiva de gênero tem levado a mudanças
nas políticas fiscais em áreas fundamentais tais como a educação,
a saúde e a infraestrutura, e contribuído para a concretização das
metas da perspectiva de gênero. Este conclusão está baseada na
análise do estudo do caso de esforços destacáveis de elaboração
de orçamentos com perspectiva de gênero, observações feitas
pelos pesquisadores que têm examinado estas iniciativas em inú-
meros países, e uma avaliação dos dados disponíveis, todos os
quais são destacados nas Pesquisas Regionais.

• Em alguns países (por exemplo, Áustria e Equador), a elaboração
de orçamentos com perspectiva de gênero tem conduzido a me-
lhores sistemas de prestação de contas para os gastos públicos
para fins com perspectiva de gênero. Alguns poucos países têm in-
corporado com sucesso a elaboração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero na elaboração de orçamentos baseada em
programa (por exemplo, a Ruanda), a qual parece oferecer uma
maior promessa de garantir que suas metas sejam incluídas no
processo orçamental. Outros adaptaram com sucesso seus siste-
mas de classificação para os gastos do governo para facilitar um
controle mais efetivo dos gastos com perspectiva de gênero.

• A influência dos esforços de elaboração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero pode ser positiva, mesmo quando continua
sendo difícil estabelecer causa e efeito. Em muitos países que em-
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preenderam a elaboração de orçamentos com perspectiva de gê-
nero, o efeito destes esforços sobre as políticas fiscais não pode
ser discernido facilmente porque as decisões do governo do orça-
mento refletem processos complexos.

• Os esforços de elaboração de orçamentos com perspectiva de gê-
nero parecem ter levado a significativas mudanças na política fis-
cal somente quando tinham um suporto do centro da tomada de
decisão sobre política fiscal (por exemplo, em Ruanda, na Uganda,
e no estado hindu de Kerala). Dentro do órgão executivo do go-
verno, a liderança do ministro de finanças tem claramente sido es-
sencial na incorporação de metas da perspectiva de gênero. Os
parlamentares e os comitês parlamentares são importantes supor-
tes para o órgão executivo e têm algumas vezes, sido catalíticos.

• A incorporação dos gastos relevantes dos ministérios (por exem-
plo, em Marrocos, nas Filipinas e em Timor-Leste) nos esforços
de elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero tem tam-
bém sido essencial ao garantir que os esforços de elaboração de
orçamentos com perspectiva de gênero fossem institucionalizados
e focados nas metas da perspectiva de gênero acordadas. O uso
de demonstrações orçamentais relativas ao gênero, circulares do
orçamento, e instituições de governo que fazem o seguimento dos
gastos (e da receita) é uma parte vital desta institucionalização da
elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero.

• Na maioria dos países, os governos subnacionais desempenham
um papel crítico na prestação de serviços públicos essenciais. Os
esforços de elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero
que estenderam estes às entidades subnacionais foram, em al-
guns países, mais substantivos do que aqueles nos nível nacional
(por exemplo, na Bolívia).

• As Organizações Internacionais (tais como, UN Women) e os doa-
dores disponibilizam importante assistência técnica e suporte fi-
nanceiro.

• As organizações não governamentais, as bolsas de estudos aca-
dêmicas e o ativismo desempenham, às vezes, um papel catalítico
nos esforços de elaboração de orçamentos com perspectiva de gê-
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nero (como na África do Sul) ou na informação das políticas fiscais
(como no Reino Unido). Algumas iniciativas continuaram ativas so-
mente por causa do constante suporte das entidades alheias aos
governos (como na Tanzânia), mas sem o governo como um parti-
cipante integral estes esforços de elaboração de orçamentos com
perspectiva de gênero finalmente não foram muito longe.

• Os esforços efetivos de elaboração de orçamentos com perspec-
tiva de gênero dependem da habilidade dos governos de melho-
rar suas políticas e programas ao longo do tempo e para monitorar
os resultados através de agências e departamentos fora de go-
verno. Somente uns poucos países elevaram uma função de mo-
nitoramento para um nível esperado de supervisão do governo ou
de escritórios de auditoria (como em Ruanda).

Para os países de baixa renda em desenvolvimento, 
as principais implicações políticas são:

• Alinhar os esforços de elaboração de orçamentos com perspec-
tiva de gênero às metas no planejamento nacional de desenvolvi-
mento, que incluem aquelas relacionadas com as Metas de
Desenvolvimento Sustentável. Os países deveriam garantir que
seus objetivos com perspectiva de gênero sejam claros, ambicio-
sos e se que ajustem ao processo orçamental.

• Melhorar o acesso das meninas à educação secundária e terciá-
ria, e sua participação no estudo das ciências, da tecnologia e da
matemática. O acesso igualitário das meninas e meninos à edu-
cação primária no mundo inteiro é acessível.

• Manter a perspectiva de gênero das metas de prioridades sanitá-
rias. Estas metas incluem derrubar as altas taxas de mortalidade
maternal e doenças sexualmente transmitidas, que incluem
HIV/AIDS, e proporcionar serviços de controle de natalidade.

• Remover obstáculos que evitam que as meninas e as mulheres
participem das atividades educativas e econômicas, tais como
condições higiênicas inapropriadas e transporte inseguro.

• Melhorar o fornecimento de eletricidade e água para as famílias
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assim como também tecnologias de cocção para reduzir o tempo
das meninas e mulheres gasto nos trabalhos domésticos.

• Avaliam setores fundamentais da economia nas quais as mulhe-
res deveriam participar mais produtivamente, identificar as restri-
ções para sua participação, e desenvolver as políticas fiscais para
ajudar a resolver estas restrições. Os governos podem estender os
incentivos fiscais para os indivíduos e os empregadores para as
instituições financeiras incentivarem uma maior participação das
mulheres nas atividades econômicas.

• Garantir que a agricultura de subsistência continue sendo foco
das políticas e dos programas fiscais, incluindo através da melhor
capacitação dos agricultores, na África subsaariana e outras re-
giões onde as mulheres continuam desempenhando um papel
predominante.

• Eliminar as desigualdades baseadas no gênero nas legislações
fiscais, financeiras, cíveis e outras leis, e garantem que os direitos
das mulheres à propriedade e o controle da propriedade sejam
iguais aos direitos dos homens.

• Melhorar a administração da justiça, da lei e da ordem, para redu-
zir a violência contra meninas e mulheres.

Para os países com sistemas bem desenvolvidos de segurança
social e renda, as principais implicações políticas são:

• Identificar as estruturas nos sistemas de imposto de renda que
levou a uma taxa mais elevada efetiva sobre os trabalhadores se-
cundários no grupo familiar, o que pode desencorajar a participa-
ção das mulheres na força de trabalho. Uma mudança nos
sistemas de imposto de renda da pessoa física é um dos meios
para reduzir este problema. Mesmo dentro dos sistemas do im-
posto de renda que impõe um imposto de renda conjunto sobre a
família, é possível estruturar um imposto de renda para reduzir
uma taxa impositiva mais elevada sobre os titulares do rendimento
secundário.

• Garantir a segurança para as mulheres idosas através da reforma
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de políticas fiscais que visem a segurança na terceira idade. A se-
gurança das mulheres idosas é um problema crescente do ponto
de vista do histórico de trabalho remunerado mais limitado das mu-
lheres em comparação com os homens.

Observações finais:

Independentemente do estágio de desenvolvimento econômico e po-
lítico do país, as políticas fiscais bem estruturadas têm o potencial de
melhorar o desenvolvimento das mulheres e meninas. Todos os paí-
ses podem usar as políticas fiscais para reduzir a ainda despropor-
cional participação das mulheres nas responsabilidades pelo cuidado
das crianças e dos pais idosos e pelas tarefas domésticas. Estas res-
ponsabilidades inibem a participação mais completa das mulheres
nas atividades econômicas, embora as políticas devam estar cons-
cientes das preferências das mulheres e das normas de evolução so-
cial e cultural.

Embora os esforços de elaboração de orçamentos com perspec-
tiva de gênero tenham geralmente atingido resultados modestos até
agora, a elaboração do planejamento nacional de desenvolvimentos
no contexto das Metas de Desenvolvimento Sustentável oferece uma
oportunidade para usar a política e a gestão fiscal para reduzir as de-
sigualdades baseadas no gênero e promover o desenvolvimento das
mulheres e meninas. As análises de custo e benefício do uso do
tempo doméstico podem ajudar a identificar as prioridades apropria-
das para o investimento público. Os governos podem estar garantindo
o papel do pessoal capaz de articular as prioridades do orçamento da
perspectiva de gênero relevantes para o país, elaborar uma avaliação
dos programas criados pela elaboração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero, realizando análises econômicas e proporcionando
informação pública sobre os seus resultados.
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Anexo A: Abordagem Metodológica às Pesquisas regionais 
e Resume Estatístico

Abordar a coleta de informação em cada país implicou um esforço com múl-
tiplas vertentes. Em primeiro lugar, enviamos um questionário para os minis-
térios de Finanças de todos os países membros do Fundo Monetário
Internacional solicitando seus pontos de vistas sobre se eles tinham tido al-
guma vez tal iniciativa e se fosse assim, suas principais características, e se
não, se eles tinham empreendido qualquer política fiscal ou esforços admi-
nistrativos com a mesma intenção. A Tabela A1 inclui os 62 países que res-
ponderam. Em segundo lugar, coletamos materiais publicados e não
publicados sobre a elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero.
Em terceiro lugar, fizemos uso de entrevistas com funcionários do país, pres-
tadores de assistência técnica, incluindo a UN Women, a entidade das Na-
ções Unidas que atendem os interesses das mulheres e proporciona suporte
a muitas iniciativas, e as organizações não governamentais.
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Tabela A1
Países que Respondem ao Questionário do FMI 

sobre a elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero

Afeganistão Guatemala Filipinas
Argentina Honduras Polônia
Austrália Itália Portugal
Áustria Japão Romênia
Bahamas, Coreia Samoa
Bielorrússia Latia Senegal
Bélgica Lituânia Sérvia
Benin Macedônia, FYR Eslovênia
Bulgária Malawi Somália
Camarão Maldivas Espanha
Chade Mali Suécia
Chile Micronésia, Fed. Sts. Suíça
Comoro Moldova Tajiquistão
Costa Rica Mongólia Tanzânia
República Tcheca Montenegro Tailândia
Dinamarca Marrocos Turquia
El Salvador Moçambique Uganda
Etiópia Países Baixos Estados Unidos
Gambia, A Noruega Vietnam
Alemanha Paquistão Zimbabwe
Grécia Panamá



Seis documentos regionais identificaram 23 Países considerados como tendo
esforços “destacáveis” de elaboração de orçamentos com perspectiva de gê-
nero e um adicional de 37 países com esforços de elaboração de orçamen-
tos com perspectiva de gênero que foram de interesse. A lista não abrange
todos os países que têm empreendido a elaboração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero. A Tabela A2 inclui os países em cada grupo. 31 Em todas
as regiões, algumas das iniciativas foram também realizadas no nível sub-
nacional. A Alemanha está incluída por causa da iniciativa em Berlin e a Es-
panha por causa da iniciativa da Andaluzia.
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31 Também resumimos os esforços de orçamentação baseada no gênero na Cisjordâ-
nia e em Gaza em Kolovich e Shibuya (2016).

Países com Esforços destacá-
veis de Elaboração Orçamentos 
Baseados no Gênero

Países com Esforços Menos 
Destacáveis de Elaboração de 
orçamentos Baseado no Gênero

Tabela A2
Países Incluídos nas Pesquisas Regionais

Afeganistão
Albânia
Austrália
Áustria
Bélgica
Bolívia
Equador
El Salvador
Finlândia
Alemanha
Islândia
Índia
Coreia
Macedônia, FYR
México
Marrocos
Filipinas
Ruanda
Espanha
Suécia
Timor-Leste
Uganda
Ucrânia

Armênia Nepal
Bahrain Nicarágua
Bangladesh Paquistão
Benin Panamá
Butão Paraguai
Brasil Peru
Camarão Senegal
Colômbia África do Sul
Costa Rica Sri Lanka
Rep. Dominicana Tanzânia
Rep. Árabe do Egito Tailândia
Etiópia Uruguai
Gâmbia Venezuela, RB
Guatemala Zimbabwe
Honduras
Indonésia
Jordânia
Cazaquistão
Malásia
Mali
Maurício
Mongólia
Moçambique



Nos documentos de pesquisa regional, sobre os 23 esforços destacáveis de
elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero, tentamos coletar in-
formação sobre um ano inicial, se a iniciativa tinha tido seguimento ou se
tinha terminado, se o programa estava atrelado às Metas de Desenvolvimento
do Milênio ou a uma estratégia nacional de desenvolvimento, principais com-
ponentes da política fiscal, a base jurídica, e os papéis do governo, do parla-
mento e a sociedade civil.32 Este informação está resumida na Tabela A3,
com a coluna etiquetada “Total” indicando como muitos dos 23 esforços ti-
nham uma característica indicada. É importante notar que a data representa
uma composição ao longo do tempo e não se refere especificamente a qual-
quer ponto único no tempo, exceto uma data de início. O foco e a estrutura
dos esforços podem ter mudado ao longo do tempo. Mais da metade destes
esforços receberem suporte técnico e/ou financeiro das organizações inter-
nacionais ou prestadores de assistência bilaterais; dois terços relacionam
suas metas com as Metas de Desenvolvimento do Milênio ou ao planeja-
mento nacional de desenvolvimento. Cada um dos 23 programas focou em
gastos, enquanto somente cinco tinham um foco adicional na receita. O Mi-
nistério das finanças foi o líder no empreendimento de 17 iniciativas de ela-
boração de orçamentos com perspectiva de gênero, e mais do três quartos
tiveram participação ativa da sociedade civil.33
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32 Advertimos ao leitor que na conversão principalmente da informação qualitativa para
o modelo de dados, existe espaço para diferenças na interpretação
33 Notamos que o “jogador principal” não necessariamente implica que o ministério de
finanças foi um catalizador ou envolvido desde o início dos esforços. Mais propria-
mente, isto indica que o ministério de finanças assumiu um papel de liderança em
algum ponto.
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Tabela A3
Principais Componentes dos 23 Esforços Destacáveis de elaboração 

de orçamentos com perspectiva de gênero (número de Países nas quais 
a elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero iniciativa 

tinha uma característica)

Total
ORIGENS

Com o apoio de organizações internacionais ou agências bilaterais 
de assistência 13
Atrelado às MDGs ou ao planejamento nacional de desenvolvimento 
ou à estratégia de igualdade de gênero 18

COMPONENTES SELECIONADOS DE POLÍTICA FISCAL
Foco nos gastos 23
Os gastos focam no desenvolvimento humano fundamental 
(educação e saúde) 22
Os gastos focam em infraestrutura física (transporte, água, eletricidade 
e energia) 18
Os gastos focam em justiça e segurança (violência contra as mulheres, 
assistência judiciária) 22
Os gastos focam em empregos, empreendedorismo, salário, etc 21
Reformas estruturais nos gastos (subsídios, transferências, incentivos 
ou objetivos distribucionais) 15
Foco na receita 5
Foco no imposto de renda pessoa física 3
Outros focos fiscais, que incluem vendas e comércio gerais ou seletivos 2

INDICADORES PARA POSICIONAR A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS 
COM PERSPECTIVA DE GÊNERO NO PROCESSO FISCAL

Ampla declaração das metas pelo Ministro de Finanças 15
Declaração de elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero 
na documentação do orçamento 19
Circular da elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero 
ou relacionada com instruções para a burocracia 18
A elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero em planejamento 
e programação 21
Relatório ou auditoria dos resultados da elaboração de orçamentos 
com perspectiva de gênero 12
Explícita emissão de relatório sobre os gastos na igualdade de gênero 17

BASE JURÍDICA
A elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero tem 
representatividade constitucional 4
A elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero está incorporado 
em orçamento orgânico ou outro direito financeiro 13

PARTICIPAÇÃO DE GOVERNO
Ministério das finanças é a entidade líder 17
Outros ministérios desempenham papéis consequentes 23
Os governos subnacionais estão envolvidos 16

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
Incentivo significativo ou participação da sociedade civil 18

Fonte: Compilação do pessoal das pesquisas regionais.



A Tabela A4 mostra a média por região e o status da elaboração de orça-
mentos com perspectiva de gênero para uma variedade de Indicadores de
Desigualdade Fiscal e de Gênero. As pontuações do gasto público e a Pres-
tação de Contas Financeiras (PEFA, de acordo com sua sigla em inglês) são
mais elevadas tanto para as iniciativas destacáveis como para as outras, da-
queles países em que a orçamentação não possui uma perspectiva de gênero
(A Europa foi excluída porque da maioria dos países não tem avaliações
PEFA).34 Considerando a proporção de mulheres para homens na matrícula
total no ensino médio, vemos que países africanos destacáveis na orçamen-
tação com perspectiva de gênero e os países Ásia, do Pacífico e outros des-
tacáveis na elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero tiveram
índices mais elevados do que suas contrapartes que não baseiam a orça-
mentação no gênero. A elaboração de orçamentos com perspectiva de gê-
nero nos países da Europa e do hemisfério Ocidental tem índices similares
aos países que não baseiam sua orçamentação no gênero. Entre todas as re-
giões e categorias de orçamentação com perspectiva de gênero, a média
mais baixa do índice de mulheres para homens na matrícula no ensino médio
é de 0,71 nos esforços destacáveis de orçamentação com perspectiva de gê-
nero países do Oriente Médio e da Ásia Central Países. No entanto, em ou-
tros países cuja orçamentação tem perspectiva de gênero nesta região
excederam suas contrapartes regionais que não baseiam sua orçamentação
no gênero. Para o índice de mortalidade maternal, vemos que os países afri-
canos e do Hemisfério Ocidental com elaboração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero têm índices mais baixos de mortalidade materna do que os
países que não apresentam orçamentação com perspectiva de gênero nas
mesmas regiões. Outros países no Oriente Médio e na Ásia Central com ela-
boração de orçamentos com perspectiva de gênero tiveram um índice de mor-
talidade materna mais baixo (observe que os dados para Europa são
excluídos).

Não existem padrões claros que comparem os países com elaboração de
orçamentos com perspectiva de gênero e os sem orçamentação com pers-
pectiva de gênero referente aos gastos em educação ou saúde como uma
parte do PIB. Em alguns casos, os que não baseiam no gênero seus orça-
mentos gastam mais nestas duas categorias (por exemplo, Hemisfério Oci-
dental em educação; África, Ásia e Pacífico e Hemisfério Oriental na saúde),
enquanto que em outras regiões, os que baseiam o orçamento no gênero
gastam mais (por exemplo, a Europa na educação e na saúde; outros países
da África que apresentam  a elaboração de orçamentos com perspectiva de
gênero na educação).
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34 PEFA é uma estrutura de monitoramento do desempenho usada para avaliar os sis-
temas de gestão financeira pública nos países em desenvolvimento. Uma pontuação
PEFA mais elevada implica administração mais sólida das finanças públicas. Por favor,
veja https://www.PEFA.org para mais detalhes.



Referencias del cuadro de página siguiente:

Fontes: FMI, World Economic Outlook (2016); Banco Mundial, Base de Dados de Indicadores de
Desenvolvimento Mundial, Women, Business and the Law (2015); Stotsky et al. (2016); e cálcu-
los do pessoal do FMI.

1/ As cifras de receita total, gasto total, saldo geral, e dívida bruta são fornecidos pela última pu-
blicação da WEO, e o conceito de governo corresponde ao da WEO. Por favor, veja a WEO para
obter mais detalhes. Os gastos em saúde e educação são elaborados a partir dos Indicadores
de Desenvolvimento do Banco Mundial (WDI, de acordo com sua sigla em inglês) e corresponde
ao conceito de governo geral.

2/ AFR significa Àfrica; APD Ásia e Pacífico; EUR, Europa; MCD, Oriente Médio e Ásia Central;
WHD significa Hemisfério Ocidental

3/ Corresponde ao conceito de receita total menos o gasto tota

4/ Dívida bruta não é posições líquidas da dívida pelas outras entidades do governo.

5/ PEFA é uma estrutura de monitoramento do desempenho usada para avaliar um sistema de
gestão pública financeira nos países em desenvolvimento. É uma iniciativa que recebe o apoio
conjunto do Banco Mundial, do FMI, da Comissão Europeia, e outras instituições de desenvol-
vimento e governamentais. A estrutura consiste de 28 indicadores com cada indicador classifi-
cado em uma escala de A (amis elevado) a D (mais baixo). As qualificações PEFA informadas
acima são uma média de 28 indicadores e converte as quatro pontuações ordinais da PEFA
(A,B,C,D) para pontuações numéricas (4,3,2,1) com pontuação dada “+”0,5 pontos. Uma pon-
tuação PEFA mais elevada Implica administração de finanças públicas mais sólida. Globalmente,
uma pontuação mais baixa é 1,1 e a mais alta é 3.6. Por favor, veja https://www.pefa.org/ para
obter mais detalhes.

6/ O GDI é/está um índice de igualdade de gênero, quais geralmente varia de 0-1, com núme-
ros mais elevados significando mais igualdade; por favor, veja Stotsky et al. (2016) para obter
mais detalhes.

7/Um coeficiente Gini mais elevados significa mais desigualdade.

8/ As cifras estão baseadas em média sobre números de anos neste período para os quais os
dados estavam disponíveis, por região e status GB.

9/ Os dados não estão disponíveis.
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Tabela A4. Indicadores de Desigualdade Fiscal e de gênero por                   

(média 2012-2015, a menos que
for indicado o contrário)8

19.1 21.9 -2.8 25.7 

21.3 24.9 -3.5 42.6

25.7 28.55 -2.8 42.0

(média 
2010-2013)8

(média 
2011-2014)8

Região 2 Status da ela-
boração de 
orçamentos

com perspec-
tiva de gênero

Agregados Fiscais1

Receita
Total

Gasto 
total

Saldo
Geral 3

Divida 
bruta

Gasto na 
Educação

Gasto na
Saúde

AFR

Esforços destacáveis de elabo-
ração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero
Outros esforços de elaboração
de orçamentos com perspectiva
de gênero
Orçamentação sem perspectiva
de gênero

APD

EUR

MECA

WHD

3.7 2.5

4.4  2.7

4.2 3.0

23.6 26.0 -2.4 43.0 

19.6 23.3 -3.7 53.2

27.7 28.0 -0.3 54.2

4.2 3.2 

3.7 2.2

4.0 3.9

42.9 45.8 -2.9 70.2

39.7 42.1 -2.4 59.5

5.8 6.7 

5.2 5.8

26.1 29.2 -3.2 34.2 

23.2 28.3 -5.1 54.7

32.6 34.0 -1.4 36.8

4.1 2.4 

2.9 2.9

3.8 2.6

29.4 32.8 -3.4 41.9 

22.4 26.2 -3.8 38.5

29.4 32.8 -3.4 55.0

4.9 3.8

4.3 4.2

5.0 4.7

Referencias en página anterior

Esforços destacáveis de elabo-
ração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero
Outros esforços de elaboração
de orçamentos com perspectiva
de gênero
Orçamentação sem perspectiva
de gênero

Esforços destacáveis de elabo-
ração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero
Esforços destacáveis de elabo-
ração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero

Outros esforços de elaboração
de orçamentos com perspectiva
de gênero
Esforços destacáveis de elabo-
ração de orçamentos com pers-
pectiva de gênero
Orçamentação sem perspectiva
de gênero

Outros esforços de elaboração 
de orçamentos com perspectiva
de gênero
Orçamentação sem perspectiva
de gênero
Orçamentação sem perspectiva
de gênero
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                 região e Status da elaboração de orçamentos com perspectiva de gênero 

2013 ou o último ano disponível

Gestão Financeira
Pública

Pontuação
PEFA Geral5

Indicadores de Desigualdade de Gênero 

PIB, 
consistente

com o 
período 6

(2013)

Coeficiente 
Gini

(escala 
de 0-100)

Matrícula 
Bruta no 
Ensino
Médio
(FMR)

Matrícula
Bruta no
Ensino
Médio

(mulheres)

Taxa de Parti-
cipação 

na Força de
trabalho

(idades 15-64) 

Taxa de Parti-
cipação na

Força de tra-
balho (15- 64)

(mulheres)

Índice de
Mortalidade

Materna
(por

100.000)

2.7 

2.7

2.0

0.92 46.9 0.95 29.0 0.99 82.3 316.5

0.88 42.3 0.86 48.3 0.84 69.6 407.5

0,85 44.7 0.82 42,6 0,83 65.7 512.6

2.3 

2.6

2.0

0.92 37.3 0.99 95.6 0.65 51.8 76.3

0,92 36,3 1,02 75.5 0.68 56.4 113.3

0.94 37.5 0.97 75,7 0.85 70.1 86.3

2.6 

3.0

0.98 30.3 0.99 N/A9 0.85 67.3 N/A

0.98 32.2 1.00 N/A 0.83 62.2 N/A

2.7 

2.9

2.5

0.72 40.7 0.71 50,9 0.27 21.7 258.5 

0.92 31.4 1.05 93.4 0.49 38.8 31.3

0.89 34.6 0.94 79.4 0.47 37.4 127.3

0.95 46.8 1.03 80.8 0.67 55.8 90.5 

0.97 49.0 1.07 84.5 0.67 56.7 83.0

0.98 45.7 1.03 95.9 0.80 62.8 90.8

2.6 

2.9

1.4



Anexo B: 

Incidência Fiscal Usando Dados Desagregados por sexo

Para entender porque a incidência dos serviços governamentais pode variar
por sexo para os gastos em educação, é importante começar dando uma
olhada nas diferenças baseadas no gênero no comportamento com relação
às decisões da família sobre a educação. Uma extensiva literatura tem exa-
minado a decisões econômicas da educação na perspectiva de desenvolvi-
mento do país (Behrman, 1999; Schultz, 2002; Glick, Saha, e Younger, 2004;
Duflo, 2012). As desigualdades de gênero na educação são um resultado de
fatores de fornecimento e demanda que interagem para limitar a oportuni-
dade das mulheres de adquirir educação.

Na formulação padrão, a demanda de educação reflete preço, renda e
variáveis de preferência ou cultura, e o preço está composto tanto de com-
ponentes diretos como indiretos de custo. Um custo direto da educação tem
vários componentes, que incluem custos monetários diretos e o custo de
oportunidade de tempo. Os custos monetários podem em alguns contextos
serem os mesmos entre homens e mulheres e em outros, eles podem diferir,
por exemplo, os custos de uniformes ou materiais requeridos para a escola.
Os custos da oportunidade do tempo geralmente diferem entre homens e mu-
lheres, especialmente quando as crianças desempenham um importante
papel econômico no grupo familiar. Por exemplo, em muitas culturas, se es-
pera que as meninas ajudem no cuidado dos irmãos menores e tanto meni-
nos e como meninas pode ser requeridos para ajudar com as tarefas
domésticas, assim pode haver várias custos de oportunidade para o seu
tempo gasto na escola.

Os custos diretos da educação variam, dependendo da capacidade do
país de financiar a educação pública. Estes custos podem, muitas vezes, ser
proibitivos, especialmente nos países mais pobres do mundo onde embora os
custos monetários possam não ser altos, mas ainda podem ser suficientes
para desencorajar as famílias com pouco excesso de renda em caixa. A edu-
cação das meninas pode, muitas vezes, ser a prioridade mais baixa para os
pais por razões econômicas, especialmente porque em muitas sociedades
tradicionais, se espera que os filhos sejam provedores de segurança na ve-
lhice dos pais. Schultz (1995) nota que os pais podem não investir em uma
quantia ótima na educação de seus filhos porque eles esperam um retorno
privado da educação seja menor do que aqueles obtidos por outros investi-
mentos. Mesmo se eles esperam que um retorno seja competitivo com in-
vestimentos alternativos, eles podem não escolher um nível de educação
eficiente por causa de restrições de crédito que limitam sua capacidade de
crédito para pagar a educação de seus filhos ou uma aversão ao emprés-
timo. Pode também haver razões sociais e religiosas que atenuam o incen-
tivo dos pais para educar suas filhas.
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As mulheres podem ter diferentes preferências para os gastos em bens
e serviços na casa. A evidência sugere que mulheres têm uma preferência
mais forte do que homens pelos gastos em bens e serviços que contribuem
para o capital humano de seus filhos, implicando que dentro da família, as
mulheres destinam mais gastos para a educação, a alimentação e a assis-
tência médica para as crianças (Blumberg, 1988; Thomas, 1997; Banco Mun-
dial, 2001; Quisumbing, 2003). As mulheres e homens podem ter diferentes
preferências para os gastos nos filhos homens e mulheres dentro da família
(Deaton, 1989; Alderman e Gertler, 1997; Quisumbing e Maluccio, 2003; King-
don, 2005). Aqui as diferenças parecem variar amplamente entre as culturas.
Em alguns casos, as mulheres podem ter preferência por gastar relativamente
mais nos homens e nas crianças, enquanto em outros esta tendência pode
ser menos pronunciadas ou mesmo revertida. Como resultado, a demanda de
elasticidade de preço e renda pode variar dependendo do processo de to-
mada de decisão no grupo familiar assim como também o sexo das crianças
envolvidas.

O fornecimento de educação reflete a disponibilidade de escolas, profes-
sores e outros recursos, e inclui alternativas tanto públicas como privadas.
Onde o setor público está bem financiado, as escolas são geralmente um dos
maiores gastos do governo. No entanto, nos países mais pobres, os gastos
públicos em educação pode ser relativamente modestos comparados com
uma crescente população de crianças em idade escolar. As alternativas pri-
vadas existem na maioria dos países, mas estas são usualmente acessíveis
somente para um pequeno grupo de famílias de renda mais elevada.

Da perspectiva social, existem também benefícios externos significativos
da educação das mulheres. Os níveis de educação para as mulheres mais
elevados estão associadas com melhor saúde e nutrição, refletindo em ex-
pectativas de vida mais longas e mortalidade infantil reduzida, enquanto que
a educação dos homens também é benéfica. Glewwe (1999) e Christiaensen
e Alderman (2004) encontraram evidência do efeito benéfico da educação
das mães sobre a saúde de seus filhos. A educação das mulheres também
tende a promover uma fertilidade reduzida, e interage com outros fatores cul-
turais para incentivar os pais a investirem mais no capital humano de seus fi-
lhos. Weir e Knight (2004) concluem, no contexto da África, que os benefícios
de educação se difundem através das redes sociais. Eles concluem, usando
dados da pesquisa na Etiópia, que a maioria dos agricultores diz que foram
influenciados em sua decisão de adotar insumos modernos por alguém do
mesmo gênero, assim sugerindo que a externalidades positivas da educa-
ção são melhores quando as redes sociais facilitam maior difusão deste co-
nhecimento. A evidência é assim clara de que os benefícios de aumento na
educação, embora internalizado a uma ampla extensão, também extravasam
para a sociedade.

Infelizmente, os benefícios externos são difíceis de quantificar, mas con-
formam uma parte crítica do argumento para usar políticas públicas, sejam
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elas impostos, subsídios ou regulamentações, para reduzir as desigualdades
de gênero. Schultz (2002) conclui que existe “crescente evidência empírica do
mundo inteiro de que os retornos sociais para anos de escolaridade das mu-
lheres são maior do que os returnos para os homens…” Além disso, ele des-
taca que as regiões do mundo que têm atingido a maioria do progresso
econômico e social durante várias décadas passadas são aquelas—entre ou-
tras coisas—que têm a mais bem sucedida concretização da promoção da
educação igualitária para homens e mulheres.35 Klasen e Lamanna (2009)
também conclui que resolver a desigualdade na educação das mulheres é
benéfico para o crescimento nacional.

As desigualdades de gênero em investimentos em saúde são mais difíceis
de mensurar porque as diferenças biológicas entre homens e as mulheres
levariam a diferentes requerimentos nutricionais e diferentes necessidades
relativas ao uso dos serviços sanitários. Por exemplo, mulheres em idade fér-
til geralmente requerem mais assistência médica do que homens. Schultz
(1995) destaca que existiu um significativo progresso na longevidade das mu-
lheres relativa à longevidade dos homens no século vinte na maioria dos paí-
ses, refletindo as reduzidas desigualdades no acesso à assistência médica.
No entanto, as meninas e as mulheres estão ainda em desvantagem em al-
guns países onde as desigualdades de gênero na saúde persistem, incluindo
mais notavelmente a Índia, onde os índices de mortalidade antes dos 5 anos
para as meninas, em comparação com os meninos, continua bem acima das
normas internacionais (Stotsky et al., 2016).

Exemplos de estudos na educação, na saúde na e infraestrutura36

Em um dos primeiros estudos, Demery et al. (1995) usam técnicas de mo-
delação de escolha discreta para avaliar a incidência dos gastos na educa-
ção e na saúde em Gana, desagregado pelo gênero e pela renda. Eles
combinam estimativas do custo da prestação do serviço com informação
sobre o uso da família dos serviços, das Ghana Living Standards Surveys.
Eles encontraram marcadas desigualdades de gênero nos gastos em edu-
cação, com as meninas recebendo menos benefícios do que meninos. Com
relação aos gastos da saúde, Demery, Chao, Bernier, e Mehra (1995) en-
contraram, para serviços ambulatoriais, uma divisão equitativa entre homens
e mulheres e uma pequena variação através da distribuição do gasto. Mas
para cuidado em internamento, eles concluíram que existem substanciais di-
ferenças, com as mulheres recebendo menos da metade do total da parte do
quintil mais baixo e mais do que a metade em outros quintis, assim sugerindo
mais uma desvantagem para mulheres de baixa renda.

Em uma ampla comparação internacional, Filmer (1999) analisa as dife-
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35 Veja também World Bank (2001) e Abu-Ghaida e Klasen (2004).
36 Também veja Greenspun e Lustig (2015) para uma ampla pesquisa.



renças de gênero na matrícula escolar, usando dados de 41 Países no mundo
inteiro na década de 1990. Ao classificar as famílias pelo patrimônio, ele en-
controu tanto desigualdade de gênero como  de renda na matrícula escolar.
As desigualdades de gênero nas taxas de matrícula escolar tendem a serem
maiores para um pobre do que para um rico. Em nenhum país, estas desi-
gualdades de gênero foram maiores para um rico do que um pobre. Ele tam-
bém encontrou padrões similares entre um rico e um pobre para a
mortalidade das crianças com menos de cinco anos, onde em contraste ao
acesso à escolaridade, as mulheres desfrutam de uma vantagem natural
sobre os homens. Em mais de dois terços dos países, a vantagem das mu-
lheres é menor para um pobre do que para um rico. Sahn e Younger (2000)
examinam as partes de benefícios acumulativos entre a distribuição de gasto
para oito países africanos. Eles concluíram que para a educação primária em
somente um país dos benefícios agregados difere significantemente por sexo,
o que implica que existe desigualdade de gênero, mas o grau de desigual-
dade é relativamente constante através da distribuição do gasto.

Glick, Saha, e Younger (2004) avaliam a distribuição de gastos públicos,
focando na educação e nos serviços sanitários, no fornecimento de água e
no emprego público, para nove países em diferentes regiões do mundo, que
incluem uma amostra de economias de transição, e países da África sub-
saariana, da América Latina, do Oriente Médio e do Sudeste da Ásia. Eles di-
vidiram os dados de cada país por quintis, usando os gastos per capita e pelo
gênero da família como uma medida de bem-estar (consequentemente exis-
tem 45 comparações pelo gênero para nove países). Com relação à educa-
ção, a maioria de suas comparações para educação primária mostra uma
brecha a favor de meninos, crescendo levemente durante o segundo período
de sua observação. As brechas mais amplas estão em Gana, no Paquistão
e em Uganda. Os resultados para a secundária educação são similares. Para
as visitas médicas públicas, uma brecha de gênero favorece as mulheres em
todo o país e virtualmente cada quintil em suas amostras dos países. Estes
resultados são estáveis ao longo do tempo. Já que os resultados podem ser
influenciados por uma diferencialmente maior necessidade das mulheres em
idade fértil, eles também examinam o número de visitas de atendimento mé-
dico para as pessoas fora da idade fértil e encontraram uma brecha de gê-
nero. As vacinações públicas também mostram uma brecha de gênero.

A evidência mais recente mostra alguma evolução nos padrões de gastos
ao longo do tempo. Demery e Gaddis (2009) avaliam a incidência dos gastos
públicos sobre a educação e a assistência médica no Quênia. Eles encon-
traram que os gastos per capita na educação favorecem os meninos em todos
os níveis—fundamental, médio e terciário. No entanto, os gastos no ensino
fundamental são progressivos quando avaliados em contraste com a renda,
enquanto que os gastos com o ensino médio e terciário é regressivo. Eles
também avaliam os benefícios marginais, por oposição à média, dos gastos
adicionais e mostra que os gastos com o ensino fundamental tem benefício
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marginal mais elevado para meninas de baixa renda. Com relação à assis-
tência médica, eles descobriram que as mulheres e as meninas se benefi-
ciam mais do que os homens e os meninos, mas que as mulheres de renda
mais elevada recebem mais benefícios dos gastos do que as de famílias de
renda mais baixa. Como com a educação, os gastos com os cuidado primá-
rios da saúde tem uma incidência mais elevada para as mulheres pobres.

Austen, Costa, Sharp, e Elson (2013) avaliam os gastos públicos no
Timor-Leste. Eles encontraram que os gastos com a educação pública be-
neficiam os meninos mais do que as meninas em cada nível de educação e
os estudantes rurais estão em desvantagem quando comparados com aque-
les nos estabelecimento urbanos. Eles também empreenderam uma análise
de demanda para examinar os determinantes da matrícula na escola pública
e concluíram que a educação das mães é um determinante fundamental para
uma maior assiduidade escolar, o que sugere a necessidade de considerar as
externalidades e uma avaliação no médio prazo nos benefícios de interven-
ções para equalizar as desigualdades de gênero.

Estas descobertas sobre o ensino fundamental e o cuidado da saúde são
importantes porque elas validam uma orientação política comum de muitos
esforços internacionais de assistência nos últimos anos de focar nestes com-
ponentes dos gastos públicos. A incidência dos gastos marginais mais ele-
vados nas mulheres pobres sugere que visar estes componentes dos gastos
para as famílias de renda mais baixa é uma política pública particularmente
efetiva para o fechamento das brechas tanto de gênero como de renda.37

Resumindo, a pesquisas sobre educação e saúde sugerem que, em geral,
as desigualdades educacionais existem entre meninos e meninas e elas são
mais pronunciadas nos níveis de educação mais elevados, para as famílias
mais pobres e nos países mais pobres. No entanto, existe considerável va-
riação entre os países e determinadas regiões do mundo, especialmente a
África subsaariana, o Oriente Médio e o Norte da África, e o Sul da Ásia mos-
tram as maiores desigualdades. As desigualdades da saúde existem em al-
gumas áreas da assistência médica, especialmente para as famílias mais
pobres e nos países mais pobres, mas são menos evidentes para outros com-
ponentes da assistência médica, tais como vacinações. A tendência se en-
caminha para a redução destas desigualdades, embora o progresso tenha
sido desigual. A relativa escassez de tais estudos sugere uma necessidade
de mais trabalho nesta área.

Esta pesquisa negligencia os países avançados porque as diferenças nos
gastos em educação e assistência médica para mulheres e homens estão
em grande medida equalizadas. De fato, em muitos países avançados hoje,
as mulheres alcançam a educação terciária em uma taxa mais elevada do
que os homens, e quando muito, eles derivam mais benefícios dos gastos
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públicos na educação. Os benefícios dos gastos públicos para o cuidado da
saúde para as mulheres podem exceder ao dos homens, em grande medida
por causa de sua expectativa de vida mais longa (Cylus et al., 2011).

Inúmeros estudos têm também focado na mensuração a incidência da in-
fraestrutura governamental nos gastos e serviços governamentais, tais como
capacidade e educação de agricultores. A infraestrutura do governo apre-
senta um problema em que muitos serviços são consumidos em conjunto na
família. No entanto, porque as mulheres e os homens geralmente têm dife-
rentes funções, existe ainda alcance para avaliar a incidência diferencial,
mesmo com os serviços consumidos em conjunto, incluídos através de pes-
quisas do uso do tempo. Por exemplo, em muitos países em desenvolvi-
mento, onde as famílias carecem de água corrente, é tarefa das mulheres e
meninas trazer água para a família, assim elas se beneficiam tanto da pres-
tação do serviço pelo governo como da economia de tempo. Sahn e Younger
(2000) conclui que para o tempo gasto coletando água, existe uma significa-
tiva brecha de gênero tanto em Madagascar como em Uganda.

Uma interessante tentativa de captar esta incidência diferencial é encon-
trada em Mogues, Petracco, e Randriamamonjy (2011), que examinam a dis-
tribuição de serviços rurais na Etiópia divididos pelo gênero e nível de renda.
Eles encontraram que os serviços de extensão agrícola estão inclinados a
favor dos homens e o componente público dos trabalhos do Programa de Se-
gurança Alimentar favorece as famílias chefiadas por homens, enquanto um
componente de suporte direto favorece as famílias lideradas por mulheres.
Para tomar água, eles descobriram que as famílias lideradas por mulheres
têm mais acesso à água segura e viajam mais para ter acesso à água segura.
Mogues (2013) encontra uma tendência similar no benefício de serviços de
extensão agrícola para os homens.

Estes resultados, embora poucos em números, proporcionam algumas
claras implicações políticas com relevância para as políticas fiscais aborda-
rem as desigualdade de gênero. Eles sugerem que, adequadamente dirigidos
e estruturados, os gastos públicos podem contribuir para reduzir desigualda-
des de gênero em educação, saúde, e água e outras infraestruturas e servi-
ços governamentais. Estes estudos destacam a importância de procurar não
somente na incidência desagregada por sexo, mas também dividida por tipo
de gastos governamentais e renda. Os estudos sobre a educação e o cui-
dado da saúde sugerem que focando na educação primária e cuidado da
saúde para as meninas, especialmente nas famílias mais pobres, é particu-
larmente benéfico, e que os benefícios indiretos de fechamento de brechas
entre os gêneros entre homens e mulheres pode produzir benefícios externos
que vai além de beneficiários diretos e no médio prazo. No entanto, as pes-
quisas recentes sobre infraestrutura valem a pena, especialmente agora a
investigação adicional nos países mais pobres no mundo, incluindo a África,
sobre a tentativa de abordar suas brechas críticas de infraestrutura através
dos gastos aumentados. 
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Exemplos de estudos sobre políticas fiscais

Do lado da receita, a análise da incidência fiscal implica o estabelecimento de
considerações similares às da análise do gasto. No entanto, mais propria-
mente do que nos programas, focamos nas políticas— políticas de arreca-
dação fiscal e relacionada, que incluem taxas e tarifas. Existem muitas
parcialidades inerentes ao gênero—tanto explícito como implícito—nos sis-
temas tributários (Stotsky, 1997). Os impostos são geralmente baseados na
renda ou no patrimônio (ou seja, impostos diretos) ou baseados nas vendas
(ou seja, impostos indiretos).

Um trabalho empírico sobre política fiscal tem, em alguns casos, levado
em consideração os efeitos de equilíbrio nos sistemas de benefício fiscal e so-
cial combinado ou, em alguns casos, geral. Este é especialmente um caso de
pesquisas nas economias avançadas, onde os benefícios sociais, como os
impostos, podem ter efeitos de desincentivo sobre o fornecimento de mão-de-
obra. Além disso, o recente trabalho sobre um incentivo e incidência da tri-
butação visa o capital humano e outros fatores no esquema do ciclo de vida
(Keane, 2011).

A discriminação de gênero explícito no imposto de renda da pessoa física
pode ter várias formas diferentes, que incluem regras que regem a alocação
de renda compartilhada (tais como renda não relacionada com mão-de-obra
e renda de uma empresa familiar), a alocação de exceções, deduções e ou-
tras preferências fiscais, assim como também o estabelecimento das taxas de
imposto e responsabilidades jurídicas para o pagamento do imposto. Uma
parcialidade implícita de gênero é, muitas vezes, vista como um resultado do
aumento das taxas tributárias marginais que pode desencorajar os trabalha-
dores secundários no grupo familiar de trabalharem (Feenberg e Rosen,
1995; Blanchard, Jaumotte, e Loungani, 2014).

Os impostos indiretos podem também conter parcialidades de gênero,
embora as parcialidades explícitas sejam menos prováveis já que o imposto
é despersonalizado. No entanto, as parcialidades implícitas existem em vá-
rias formas. Por exemplo, nos impostos sobre as vendas, pode existir uma
aplicação diferencial ou taxas aplicadas a diferentes commodities. Se os im-
postos aplicam menos pesadamente às necessidades ou produtos predomi-
nantemente de compras pelas mulheres, isso cria uma determinada
parcialidade implícita de gênero. Similarmente para impostos sobre o co-
mércio internacional, já que estes impostos também são impessoais, rara-
mente encontramos uma parcialidade explícita de gênero, mas existem
também parcialidades implícitas estabelecidas na definição da base, a es-
trutura das taxas impositivas e outras características do sistema tributário.

Grown e Valodia (2010) exploram estas questões em profundidade no vo-
lume que apresenta estudos de casos sobre um conjunto misto de oito paí-
ses avançados e em desenvolvimento do mundo inteiro. O livro aplica a
mesma metodologia à análise da incidência de impostos tanto diretos como
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indiretos, discriminados por gênero. Com relação aos impostos diretos, eles
focam no imposto de renda da pessoa física, o qual está baseado no cadas-
tro do indivíduo nestes países e assim presta-se melhor à discriminação por
gênero dos sistemas baseado no cadastro da família. Os estudos examinam
diferentes formas nas quais estes impostos incorporam discriminação explí-
cita e implícita e como a incidência estatutária do imposto varia por gênero.
Embora a discriminação explícita tenha sido uma vez um lugar comum, exis-
tem agora alguns impostos de renda com estas características na medida em
que os países reformam seus sistemas tributários.

Budlender, Casale, e Valodia (2010) avaliam a igualdade de gênero e a tri-
butação na África do Sul, notando que após a transição para a regra demo-
crática em 1994, o governo corrigiu a discriminação explícita contra as
mulheres nos impostos e em outras áreas do orçamento governamental.38

Outros sistemas tributários ainda contêm elementos de tratamento desigual
das mulheres, que incluem o do Marrocos, no qual as mulheres são consi-
deradas dependentes dos homens. Chakraborty, Chakraborty, Karmakar, e
Kapila (2010) assinalam que alguma vez, o imposto de renda da pessoa fí-
sica da Índia tinha provisões que favoreciam as mulheres, embora somente
uma pequena fração de trabalhadores na Índia paga imposto de renda (por
causa de um limiar que é alto quando comparado com a renda típica), assim
que este tratamento favorável tinha um efeito pequeno. Muitos sistemas tri-
butários têm parcialidades implícitas. Na Argentina, Rodriguez Enriquez, Ghe-
rardi, e Rossignolo (2010) encontraram que os componentes da renda mais
geralmente ganhos pelas mulheres enfrentam uma taxa efetiva mais elevada
do que onde os homens predominam. Nos sistemas tributários africanos,
onde a maioria do imposto de renda deriva da renda salarial, a parcialidade
implícita tende a estar contra os homens porque eles ganham rendas mais
altas em média e deste modo enfrentam taxas fiscais efetivas mais elevadas
de acordo com os esquemas de imposto de margem progressiva.

Com relação aos impostos indiretos, um estudo em Grown e Valodia
(2010) foca sobre o imposto sobre valor agregado e os impostos sobre o con-
sumo. Fizeram uso da divisão das famílias em tipos de gênero. Testaram a
sensibilidade para definir o tipo de família pela maioria de adultos de um gê-
nero no grupo familiar e também quem sustenta a família, se individual ou
compartilhado. Os estudos concluíram que a incidência pelo gênero varia
entre os diferentes sistemas tributários. Muitos sistemas tributários indiretos
têm uma parcialidade implícita contra os homens por causa das altas taxas
de tributação sobre bens favorecidos pelos homens, que incluem bebidas al-
coólicas e produtos do tabaco, embora uma extensão destes seja vista como
bens demeritórios, podemos questionar se esta é realmente uma parcialidade
ou se estas taxas mais altas corrigem as externalidades negativas originadas
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em seu consumo. Para os impostos de valor agregado, a incidência depende
altamente de um padrão da estrutura da taxa (se existe uma taxa ou uma
taxa reduzida para determinadas necessidades tais como alimentos essen-
ciais e bens das crianças) e sobre um padrão de classificação zero e exce-
ções. Perez Fragoso e Cota Gonzalez (2010) descobriram que a incidência
da tributação indireta mexicana recai mais pesadamente sobre as famílias li-
deradas por homens.

Dois estudos examinam as dimensões de gênero da incidência da libe-
ralização da tarifa. Usando os dados de gasto da África do Sul, Daniels e a
Southern África Labour and Development Research Unit ( (2005) avaliam o
impacto diferencial das reduções da tarifa sobre as famílias encabeçadas por
homens e mulheres na África do Sul, durante 1995, 2000 e 2004. Este estudo
descobre que as famílias lideradas por homens quase sempre implicam em
uma maior incidência de tarifas compartilhadas (principalmente por causa de
seu maior consumo de alguns bens altamente tributados, tais como o álcool).

Siddiqui (2009) modela o impacto geral do equilíbrio diferenciado pelo gê-
nero da liberalização comercial do Paquistão. As simulações do modelo mos-
tram que o grau neutro de liberalização de receita aumenta o emprego das
mulheres em trabalhos não especializados e aumenta a renda salarial real
das mulheres mais do que para todos os tipos de trabalho dos homens, mas
mantém a divisão do trabalho tendenciosa contra as mulheres. As mulheres
nas famílias mais pobres enfrentam um efeito adverso da liberalização pelo
aumento de seus trabalhos e sua pobreza relativa. As mulheres nas famílias
mais ricas, em contraste, enfrentam um resultado neutro ou favorecido pelo
gênero. 39

As tarifas de usuário são outro importante componente da receita, espe-
cialmente no nível local e nos países em desenvolvimento. Ao avaliar um
apropriado uso e o alcance das tarifas de usuário para recuperar os custos
de prestar serviços ou produtos governamentais, é também útil considerar se
a estrutura gera qualquer impacto diferente sobre as mulheres. O uso de ta-
rifas para fins de recuperação de custo tem sido defendido como um meio
para fortalecer os sistemas de arrecadação e gerar um uso mais eficiente dos
serviços públicos. No entanto, seu uso tem também sido criticado pelos que
estão o veem como efeitos adversos à igualdade, reduzindo o acesso para
determinados serviços essenciais tais como educação fundamental e assis-
tência médica.

Como os impostos diretos, eles podem ser personalizados (a diferentes
pessoas são cobradas diferentes quantias). Nanda (2002) examina o uso de
tarifas de usuários em termos de seus efeitos sobre a utilização das mulhe-
res dos serviços sanitários, na África. Ela descobriu que estas tarifas desen-
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corajam o uso. Hillman e Jenkner (2004) sugerem, no entanto, que é tam-
bém essencial avaliar os fins para as quais estas tarifas são usadas. Eles ar-
gumentam que as tarifas escolares podem, algumas vezes, aumentar o
acesso à escolaridade para crianças pobres ao aumentar a capacidade do
governo de proporcionar escolas e melhorar a qualidade do ensino. As tari-
fas escolares podem também melhorar a capacidade dos pais de controlar o
fluxo de finanças para as escolas em contraste dos impostos mais gerais.

Figari, Immervoll, Levy, e Sutherland (2011) examinam um efeito dos sis-
temas fiscal e de benefício em nove países da União Europeia sobre as dis-
paridades de gênero na renda líquida dentro das famílias. Eles combinam
uma análise da incidência do imposto de renda da pessoa física, as contri-
buições para a seguridade social e as transferências de dinheiro para vários
fins sobre a renda compartilhada, desagregada pelo gênero e com foco sobre
a renda compartilhada dentro dos casais, antes e depois da aplicação de im-
postos e benefícios. A extensão da equalização de renda dentro do casal
varia grandemente entre os países, com a Finlândia, o Reino Unido e a Áus-
tria atingindo as maiores e a Grécia e a Itália, a menor.

Browne (2011) analisa o efeito das reformas fiscais e dos benefícios pelo
gênero, focando sobre o Reino Unido. Os dados neste estudo estão desa-
gregados para o nível da família, assim um estudo não examine o impacto di-
ferencial das mudanças fiscais e o benefício dentro da família, ao contrário de
Figari et al. Em vez disso, o estudo examina o impacto diferencial pelas fa-
mílias de adultos solteiros, sejam homens ou mulheres, e famílias de casais
e multi-familiares. O documento elabora algumas conclusões para reformas
em consideração na época do British sistema fiscal e de benefícios, con-
cluindo que aqueles propostos em 2010 foram graduais entre os anos 2014-
15 causariam uma perda maior para as famílias com adultos solteiros
mulheres do que as de adultos solteiros homens, entre outras observações.
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