
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO
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requisito para obtenção do t́ıtulo de Mestre em

Finanças e Economia.

Campo de conhecimento:

Microeconomia Aplicada

Data de aprovação:

01 / 02 / 2013

Banca Examinadora:

Prof. Dra. Veronica I. F. Orellano (Orientadora)

FGV-EESP

Prof. Dr. Enlinson Mattos

FGV-EESP

Prof. Dra. Fabiana Rocha

USP-FEA



Agradecimentos

Gostaria de agradecer a todos que, de alguma forma, ajudaram na concretização deste

trabalho. Em especial, agradeço:
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Resumo

Este trabalho estuda empiricamente alguns fatores determinantes das trans-

ferências intergovernamentais na área da saúde no Brasil. Em especial, discute e investiga

a existência de uma relação positiva entre arrecadação municipal e o recebimento de recur-

sos federais através do Sistema Único de Saúde (SUS) pelos munićıpios brasileiros. Como

a legislação do SUS atrela gastos dos munićıpios obrigatórios em saúde a uma parcela

de sua arrecadação, o fenômeno também pôde ser investigado à luz da teoria do flypaper

effect. A análise emṕırica foi realizada através da estimação de modelos em painel com

efeitos fixos. Para tanto, utilizou-se dados dos munićıpios brasileiros no peŕıodo de 2002 a

2010, obtidos, em sua maioria, através do Departamento de Informações do SUS (DATA-

SUS) e do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), ambos

do Ministério da Saúde. Os resultados apontam que a arrecadação municipal exerce, de

fato, um impacto positivo e significante sobre o recebimento de transferências. Conside-

rando o aspecto redistributivo, essa relação pode não ser desejável. Argumentamos sobre

a possibilidade de que os recursos repassados pelo SUS não sejam suficientes, de modo

que uma contrapartida financeira dos governos locais seria necessária para cobrir os custos

dos programas e serviços em sua totalidade. Foram identificados também ind́ıcios de que

pode haver fatores poĺıticos influenciando o recebimento de recursos do SUS.

Palavras-chave: transferências intergovernamentais, flypaper effect, saúde, munićıpios.



Abstract

This paper empirically studies some determinants of the intergovernmental

transfers in the Brazilian health care sector. In particular, we discuss and investigate

the existence of a positive relationship between municipal revenues and federal transfers

received through Unified Health System (Sistema Único de Saúde – SUS) by municipa-

lities. As SUS legislation associates mandatory spending in health of municipalities to a

portion of its revenues, the phenomenon was also investigated in the light of the flypaper

effect theory. The empirical analysis was based on the estimation of fixed effect panel

models. We considered a panel of Brazilian municipalities from 2002 to 2010. Data was

mostly obtained from Departamento de Informações do SUS (DATASUS) and Sistema

de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), both from Ministry of

Health of Brazil. Our results show that municipal tax revenue has indeed a positive and

significant impact on receiving transfers. Considering the redistributive aspect, this rela-

tion may not be desirable. We argue about the possibility that the funds transferred by

SUS are not sufficient, so that a financial compensation of the local governments would be

required to cover programs and services in their entirety. We also identified some evidence

that there may be political factors influencing receipt of funds from SUS.

Keywords: intergovernmental transfers, flypaper effect, health care, Brazilian munici-

palities.
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4 Estratégia emṕırica e dados 31
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1 Introdução

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu as bases do atual federalismo bra-

sileiro e, em particular, fortaleceu os governos municipais. Entretanto, o Brasil é um

páıs de dimensões continentais e grandes disparidades regionais, tanto no que se refere

à distribuição da população, como nos aspectos sociais e econômicos. Há, inclusive, um

descasamento entre demanda por bens e serviços públicos em determinadas regiões e a

capacidade local de financiamento. Nesse cenário, o páıs vem se utilizando fortemente das

transferências intergovernamentais. Idealmente, essa seria uma forma de atribuir maior

autonomia e responsabilidade aos governos locais, além de redistribuir a capacidade fiscal

e a qualidade e quantidade dos serviços públicos e da renda ao longo do território.

As transferências do governo federal representam hoje uma parte significativa

dos recursos dispońıveis pelos estados e, principalmente, pelos munićıpios. Em dados de

2010 da Secretária do Tesouro Nacional, elas totalizaram 9% do PIB, representando 72%

das receitas dos munićıpios e 22% das receitas dos estados. Assim, torna-se importante

analisar caracteŕısticas dessas transferências, tais como seus aspectos redistributivos e o

comportamento dos gastos dos munićıpios brasileiros com relação a esses recursos.

Em particular, as transferências intergovernamentais desempenham um papel

de destaque na área da saúde no Brasil. Desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS),

concebido a partir da Constituição de 1988, a descentralização fiscal e administrativa, além

da redistribuição dos recursos entre as regiões brasileiras, são aspectos que vêm sendo

perseguidos. Visando a garantir universalidade, equidade e integralidade na assistência à

saúde e sob a ótica de que os governos locais têm mais condições de identificar necessidades

espećıficas, o SUS tornou os munićıpios os principais responsáveis pela gestão da saúde de

sua população. No que se refere ao financiamento, a legislação exige que recursos das três

esferas de governo sejam necessariamente aplicadas na área da saúde. Entretanto, para

que sejam geridos pelos governos municipais e para que haja uma redistribuição ao longo

do território, os recursos são destinados a fundos e transferidos aos estados e munićıpios.

A maior parte das transferências do governo federal realizadas através do SUS,

que estão inseridas nas modalidades conhecidas como “fundo a fundo”, são obrigatórias

e condicionais. Isso significa que elas são realizadas de forma automática e compulsória e

devem, necessariamente, ser aplicadas em fins espećıficos na área da saúde. Além disso,

em sua maioria, não exigem uma contrapartida financeira dos governos locais.

No entanto, embora não explicitamente, o mecanismo de transferências pode

estar induzindo a uma espécie de “exigência de contrapartida” e a eventuais distorções

em seu papel redistributivo. Em análises preliminares, identificou-se uma relação positiva
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entre transferências recebidas pelos munićıpios e gastos próprios em saúde. Mais ainda,

como existe uma exigência legal que associa uma parcela da arrecadação municipal a

gastos em saúde, identificou-se também uma relação positiva entre arrecadação municipal

e o recebimento de transferências. Em prinćıpio, essa relação não seria desejável, pois

levaria a uma situação em que os “mais ricos” poderiam estar recebendo mais recursos.

Embora no caso da saúde estejamos tratando de transferências condicionais,

essa eventual relação entre gastos próprios e recebimento de transferências pode ser in-

terpretada como uma observação do chamado flypaper effect. O flypaper effect é um

fenômeno bastante estudado no contexto de transferências intergovernamentais não condi-

cionais, que são aquelas em que os recursos não recebem uma destinação espećıfica. Diz-se

que ocorre o fenômeno quando o gasto público local é muito mais estimulado ao receber

transferências intergovernamentais do que seria se tivesse ocorrido um aumento equiva-

lente de renda local (HINES; THALER, 1995). Diversos trabalhos teóricos e emṕıricos

demonstram a ocorrência do fenômeno e buscam explicá-lo.

Apesar de o termo estar mais associado a transferências não condicionais, al-

guns trabalhos também utilizam a terminologia no contexto de transferências condicionais

quando se observa uma relação entre recebimento de transferências e gastos locais (HINES;

THALER, 1995; CHERNICK, 1979; KNIGHT, 2002). Chernick (CHERNICK, 1979) de-

senvolveu um modelo para tentar explicar um caso desse tipo nas transferências para o

setor de saneamento do Departamento de Construção Civil e Desenvolvimento Urbano

dos Estados Unidos.

Nesse contexto, o objetivo principal deste trabalho é avaliar empiricamente a

relação positiva entre arrecadação e o recebimento de transferências do SUS pelos mu-

nićıpios brasileiros. O trabalho discute alguns aspectos redistributivos das transferências

do SUS, como também sua sensibilidade às necessidades de saúde dos munićıpios e a fa-

tores poĺıticos. Desenvolvemos um modelo emṕırico para explicar alguns determinantes

das transferências na área da saúde. Para tanto, utilizamos um painel de munićıpios

brasileiros no peŕıodo de 2002 a 2010. Os dados foram obtidos principalmente através do

Departamento de Informações do SUS (DATASUS) e do Sistema de Informações sobre

Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), ambos do Ministério da Saúde. O modelo de

Chernick foi utilizado como motivação e referência.

Este trabalho está organizado em seis caṕıtulos, além desta introdução. No

caṕıtulo 2, trazemos um pequeno histórico do SUS, além de um resumo sobre as regras

para financiamento e transferências na área da saúde. Julgamos importante entender o

contexto em que o sistema foi criado, o qual demonstra a importância do aspecto redistri-

butivo das transferências. Além disso, para melhor interpretação dos resultados do modelo

9



emṕırico, é importante conhecer os critérios expĺıcitos que definem essas transferências.

No caṕıtulo 3, discutimos alguns aspectos teóricos associados às hipóteses emṕıricas que

testamos no trabalho. O caṕıtulo 4 apresenta a proposta de análise emṕırica, bem como

os dados utilizados, e o caṕıtulo 5 discute os resultados. Por fim, o caṕıtulo 6 traz as

conclusões e considerações finais.
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2 Estrutura da assistência e do financiamento público à saúde no Brasil

A assistência e o financiamento público à saúde no Brasil são realizados por

intermédio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Como descrevem Souza (SOUZA, 2002)

e Mendes, Miranda e Cossio (MENDES; MIRANDA; COSSIO, 2008), o sistema, nos

moldes em que conhecemos hoje, é resultado de mais de duas décadas de avanços na

área de saúde pública brasileira. Ainda assim, o próprio trabalho de Mendes, Miranda e

Cossio (MENDES; MIRANDA; COSSIO, 2008), assim como os resultados deste trabalho,

por exemplo, são ind́ıcios de que há espaço para discussões e evoluções.

O SUS institucionalizou a universalidade da assistência pública à saúde no

Brasil e procurou trazer um carácter mais redistributivo aos gastos públicos em saúde. A

descentralização da gestão é um dos prinćıpios chaves para o funcionamento do sistema:

as poĺıticas e diretrizes são definidas por comissões de que participam as três esferas de

governo – federal, estadual e municipal, mas os recursos do governo federal são transferidos

para que as ações sejam executadas pelos estados e, principalmente, pelos munićıpios.

Esta dissertação traz algumas considerações acerca do sistema de transferências

de recursos institúıdo na área da saúde, o qual está melhor detalhado na última seção deste

caṕıtulo. O caṕıtulo traz também um breve histórico sobre a implementação do SUS, bem

como a descrição de sua abrangência e responsabilidades de cada ńıvel de governo.

2.1 Sistema Único de Saúde: breve histórico

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o conjunto de ações e serviços de saúde

prestados ou coordenados por quaisquer órgãos ou instituições públicas federais, estaduais

ou municipais no Brasil1. O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo,

sendo o único a garantir assistência integral e gratuita para toda a população (SOUZA,

2002).

O SUS foi concebido com a promulgação da Constituição Federal de 1988, na

qual a assistência à saúde passou a ser considerada como “direito de todos e dever do

Estado” (BRASIL, 1988). A Constituição Federal traz também a primeira menção ao

“Sistema Único de Saúde”, embora sua operacionalização tenha começado a ser melhor

especificada somente a partir da Lei Orgânica da Saúde de 1990 (Lei n.o 8.080). A Lei

Orgânica da Saúde instituiu formalmente o novo sistema e atribuiu responsabilidades

aos três ńıveis de governo da federação, definindo o Ministério da Saúde como gestor no

âmbito da União.

1Lei Orgânica da Saúde de 1990 (Lei n.o 8.080), Art. 4o.
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Antes da implantação do SUS, a cobertura do sistema público federal de saúde

estava restrita principalmente aos trabalhadores do mercado formal e a seus dependen-

tes. A assistência médica e hospitalar pública federal era prestada através do INAMPS

– Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, uma autarquia do Mi-

nistério da Previdência e Assistência Social. Ao Ministério da Saúde cabiam ações como

as campanhas de vacinação e de controle de endemias, além da gestão de alguns hospi-

tais especializados nas áreas de psiquiatria e tuberculose, mas não a gestão completa da

assistência à saúde da população.

Além de não ter um carácter universal, o INAMPS ajudava a acentuar as desi-

gualdades regionais no Brasil. Como a assistência era destinada apenas aos trabalhadores

da economia formal, os estados e munićıpios mais ricos e desenvolvidos, que possúıam

maior presença das relações formais de trabalho, eram os que contavam com o maior

número de postos de assistência médica e hospitalar. Conforme aponta Souza (SOUZA,

2002), as regiões Sul e Sudeste foram, durante muito tempo, as maiores beneficiadas com

os recursos do governo federal. Em dados da Secretaria de Planejamento do INAMPS de

1986, observa-se que, naquela época, gastava-se 59, 28% dos recursos em saúde do páıs

com a região Sudeste, enquanto esta representava somente 43, 79% da população do páıs.

Por outro lado, eram gastos apenas 18, 10% dos recursos com o Nordeste, que totalizava

28, 82% da população brasileira à época.

Em 1990, com a transferência do INAMPS do Ministério da Previdência para

o Ministério da Saúde, a rede de assistência médico-hospitalar financiada pelo governo

federal deixou de ser restrita a apenas uma parcela da população brasileira, o que começou

a proporcionar a universalidade no atendimento assegurada pela Constituição Federal.

Entretanto, a redistribuição dos recursos ao longo das regiões do Brasil ainda levou algum

tempo para se concretizar, uma vez que a assistência permaneceu vinculada às instalações

do INAMPS.

De uma forma geral, a base e os prinćıpios do INAMPS influenciaram forte-

mente os primeiros anos do SUS, mesmo após a sua extinção como instituição indepen-

dente, em 1993. Além da questão da rede instalada, a estrutura de gestão e financia-

mento do SUS foi criada de modo a dar continuidade ao que já era praticado através do

INAMPS. A gestão do INAMPS era centralizada na União e predominavam os convênios

com a iniciativa privada, em que o próprio governo federal se encarregava do pagamento

aos prestadores de serviços. Entretanto, a descentralização era uma medida essencial para

o sucesso do novo SUS: em função da grande heterogeneidade do território brasileiro, as

necessidades em saúde são bastante espećıficas a cada região, sendo muito mais facilmente

identificadas e tratadas pelos governos locais. Nesse sentido, foi preciso implementar um
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sistema de transferências de recursos e responsabilidades entre os entes da federação.

A nova lógica de financiamento à saúde exigia um remanejamento de alocação

de recursos entre os estados, o que poderia provocar forte reação poĺıtica daqueles mais

desenvolvidos (SOUZA, 2002). Em função disso, o processo de descentralização foi ocor-

rendo de forma lenta e gradual durante a década de 90. Naquela época, houve também

um grande esforço na busca da definição mais efetiva do papel de cada ńıvel de governo.

Aos poucos, os pagamentos diretos aos prestadores de serviços pelo governo federal foram

sendo substitúıdos pelas transferências diretas do Fundo Nacional da Saúde aos fundos

estaduais e municipais. O mecanismo de transferências foi formalmente institúıdo em

1994. No final da década de 90, houve também a implementação de uma estrutura de

financiamento per capita – o Piso da Atenção Básica, o que trouxe avanços no sentido da

redistribuição regional.

Em seus primeiros anos, o SUS enfrentou também uma crise no financiamento.

No prinćıpio, os recursos da União eram provenientes do Ministério da Previdência Social,

que financiava o INAMPS. Após a extinção do órgão, criou-se uma indefinição sobre os

recursos a serem destinados ao SUS. Apenas no ano 2000, com a promulgação da Emenda

Constitucional n.o 29, definiu-se efetivamente qual parcela das receitas da União, dos

estados e dos munićıpios deveria compor os fundos de assistência à saúde. Além disso,

as Normas Operacionais do SUS, publicadas nos anos 90 e ińıcio dos anos 2000, foram

atribuindo maior responsabilidade aos estados e munićıpios na definição de estratégias e na

gestão de recursos. O trabalho de Souza (SOUZA, 2002) traz uma resenha completa sobre

o processo de institucionalização e operacionalização do SUS, bem como um histórico das

leis e normativas que constitúıram a base do sistema hoje em vigor.

2.2 Responsabilidades de cada esfera de governo na gestão SUS

A Constituição Federal estabelece que o direito universal à saúde é dever do

Estado e prevê que a gestão do SUS é de responsabilidade das três esferas de governo, sem

distinção. Prevê também que seu financiamento deve ser baseado em recursos provenientes

da União, dos estados e dos munićıpios. Entretanto, o papel a ser exercido por cada um

dos entes gestores nem sempre esteve claro. No que se refere ao financiamento, a Emenda

Constitucional n.o 29 de 2000 tratou de preencher essa lacuna. O financiamento do SUS

está discutido com mais detalhes na próxima seção. Já no que se refere à gestão, uma

série de Normas Operacionais, Portarias e Leis Complementares, publicadas nos anos 90

e 2000, foram delineando a atual estrutura do sistema.

Os gestores do SUS são os representantes de cada esfera de governo designados
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para o desenvolvimento das funções do Executivo na saúde, a saber: no âmbito nacional, o

Ministro da Saúde; no âmbito estadual, o Secretário de Estado da Saúde, e no municipal,

o Secretário Municipal de Saúde (CONASS, 2011).

Da forma como o SUS está organizado, o munićıpio é o principal responsável

pela saúde pública de sua população. A Secretaria Municipal de Saúde é responsável pela

aplicação dos recursos próprios e dos repassados pela União e pelo estado. Para tanto,

precisa identificar os problemas do munićıpio e estabelecer prioridades para aplicação dos

recursos, respeitando a normatização federal e o planejamento estadual. O munićıpio

é responsável pela gerência de todas as suas unidades de saúde. Com o aux́ılio do go-

verno estadual, pode estabelecer parcerias com outros munićıpios de forma a garantir o

atendimento pleno de sua população.

As Secretarias Estaduais de Saúde são responsáveis por coordenar e planejar

o SUS em ńıvel estadual, respeitando a normatização federal. Cabe ao governo estadual

garantir que os recursos locais (estaduais e municipais) estejam sendo aplicados de forma

adequada. Para tanto, precisa planejar, com aux́ılio das Secretarias Municipais, uma rede

hierarquizada e articulada entre seus munićıpios. A hierarquização do sistema de saúde

prevê que todo atendimento de atenção básica e preventiva seja provido no âmbito mu-

nicipal. Entretanto, os procedimentos mais sofisticados e que se beneficiam de economias

de escala devem ser realizados por instituições de referência, que podem estar localizadas

em munićıpios espećıficos.

O governo federal tem sido, historicamente, o principal financiador da rede

pública de saúde, mas o faz principalmente através de transferências aos estados e mu-

nićıpios. O Ministério da Saúde é responsável por identificar problemas e definir priorida-

des no âmbito nacional, além de formular poĺıticas nacionais de saúde, mas não executa

ou gerencia propriamente as ações. Também tem a função de criar normas, avaliar e

utilizar instrumentos para o controle do SUS no âmbito nacional. Tem a preocupação

em garantir a equidade na distribuição de recursos ao longo do território brasileiro, como

também de auxiliar na articulação de redes de cooperação entre os estados. É também

competência da direção nacional do SUS a identificação de serviços estaduais e municipais

de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde.

As decisões no SUS são sempre tomadas de forma colegiada pelos Conselhos

de Saúde. No âmbito municipal, as poĺıticas são aprovadas pelo Conselho Municipal de

Saúde (CMS); no âmbito estadual, pelo Conselho Estadual de Saúde (CES); e, finalmente,

no âmbito nacional, pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS). Todos os conselhos são

compostos por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e

usuários. Entretanto, antes que as poĺıticas sejam aprovadas, elas precisam ser negociadas
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e pactuadas pelas Comissões Intergestores Bipartite (CIB), no caso das poĺıticas estaduais,

ou pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT), no caso de poĺıticas federais. Cada CIB é

composta por representantes das Secretarias Municipais de Saúde e da Secretaria Estadual

de Saúde. A CIT é composta por representantes do Ministério da Saúde, das Secretarias

Municipais de Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde (BRASIL, 2006).

2.3 Regras de financiamento e transferências

Como já mencionado, em 2000, foi publicada a Emenda Constitucional no 29

(EC-29) que determina a parcela mı́nima das receitas de cada ente da federação a ser

aplicada na área de saúde. A promulgação da EC-29 procurou solucionar de vez a insta-

bilidade no financiamento à saúde enfrentado pelo SUS desde a sua criação, estabelecendo

constitucionalmente sua fonte de recursos.

A Emenda Constitucional no 29 estabeleceu que a União deveria aplicar, em

2000, o montante empenhado em 1999 acrescido de, no mı́nimo, 5%. Para os demais anos,

a EC-29 estabelece que a União deve dedicar à saúde um volume de receitas igual ao do

ano anterior, corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB). Já para os

estados e munićıpios, estipula que devam dedicar, respectivamente, um mı́nimo de 12%

e 15% de suas receitas anuais para o financiamento à saúde. A EC-29 foi regulamentada

apenas em 2012, através da Lei Complementar no 141. A nova Lei Complementar também

trata de especificar de forma mais detalhada quais tipos de gastos são considerados como

da área da saúde e quais não, o que permitirá um melhor acompanhamento da prestação

de contas dos entes federados (BRASIL, 2012a).

Para efeito de cumprimento da EC-29, a receita dos estados é proveniente das

seguintes fontes:

1. Impostos estaduais: ICMS (sobre a circulação de mercadorias e serviços), IPVA

(sobre a propriedade de véıculos automotores) e ITCMD (sobre heranças e doações);

2. Transferências da União: cota-parte do Fundo de Participação dos Estados (FPE),

cota-parte do IPI-Exportação, transferências da Lei Complementar no 87/96 - Lei

Kandir;

3. Imposto de Renda Retido na Fonte;

4. Outras Receitas Correntes: receita da d́ıvida ativa de impostos e multas, juros de

mora e correção monetária de impostos.

15



Para o cálculo da base de receitas dos estados sobre a qual se aplica o mı́nimo de 12% para

o financiamento à saúde, deve-se subtrair, da soma das fontes listadas acima, o montante

em transferências constitucionais e legais que é encaminhado dos estados aos munićıpios,

a saber: 25% do ICMS, 50% do IPVA e 25% do IPI Exportação.

Já no caso dos munićıpios, a base para o cálculo dos 15% sobre a receita é

composta pela soma das seguintes fontes:

1. Impostos municipais: ISS (sobre serviços de qualquer natureza), IPTU (sobre a pro-

priedade predial e territorial urbana), ITBI (sobre a transmissão de bens imóveis);

2. Transferências da União: cota-parte do Fundo de Participação dos Munićıpios (FPM),

cota-parte do ITR e transferências da Lei Complementar no 87/96 - Lei Kandir;

3. Imposto de Renda Retido na Fonte;

4. Transferências do Estado: cota-parte do ICMS, cota-parte do IPVA e cota-parte do

IPI-Exportação.

5. Outras Receitas Correntes: receita da d́ıvida ativa de impostos, multas, juros e

correção monetária de impostos.

Historicamente, o Ministério da Saúde tem sido o maior financiador das ações

de assistência em saúde no Brasil. Em 2010, conforme podemos observar na tabela 1, os

recursos da União representaram 37% do montante total de recursos públicos aplicados

em saúde.

Tabela 1: Fontes de financiamento do SUS – 2010

Região
União Estados Munićıpios

R$ MM % R$ MM % R$ MM %

Centro-Oeste 3,556.73 38% 3,441.18 37% 2,405.06 26%

Nordeste 12,818.30 45% 8,608.37 30% 7,117.64 25%

Norte 3,325.69 35% 4,042.14 43% 2,096.70 22%

Sudeste 18,366.87 32% 17,269.17 30% 21,689.00 38%

Sul 6,614.82 40% 3,903.14 24% 5,954.78 36%

Brasil 44,682.41 37% 37,264.00 31% 39,263.18 32%

Fonte: SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde.

Entretanto, conforme exposto, apesar de o Ministério da Saúde ser o maior

financiador do SUS, grande parte das poĺıticas na área são executadas pelos governos

locais. Para tanto, a parcela dos recursos em saúde que cabe à União é transferida aos
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estados e munićıpios. A EC-29 determina regras para a realização dessas transferências,

que são, em sua maioria, obrigatórias, mas todas condicionais. Transferências obrigatórias

são aquelas que devem ser realizadas de forma não voluntária pela entidade que transfere.

Já as condicionais devem ser aplicadas em propósito espećıfico pelas unidades federativas

que as recebem. Ou seja, no caso da maioria das transferências na área da saúde, elas

acontecem de forma automática, sem a necessidade de aprovação prévia, mas devem ser

obrigatoriamente aplicadas em fins espećıficos na área da saúde.

Para efeito de fiscalização e controle, a EC-29 estabelece que os estados e

munićıpios devem constituir fundos de saúde para receber os recursos locais e os recursos

transferidos a serem aplicados na área de saúde. A EC-29 estabelece ainda a constituição

dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, que são os responsáveis por fiscalizar

a aplicação dos recursos. Desde 2006, quando foi estabelecido o “Pacto pela Saúde”,

as transferências condicionais especificadas pela EC-29 são destinadas pela União aos

governos locais por meio de um dos seguintes blocos de financiamento:

• Atenção Básica;

• Atenção de Média e Alta Complexidade;

• Vigilância em Saúde;

• Assistência Farmacêutica;

• Gestão do SUS;

• Investimentos.

Tais transferências são conhecidas como “fundo a fundo” e ocorrem de forma automática

ao longo do ano, de acordo com regras especificadas pela Constituição.

O mecanismo de transferências começou a ser institúıdo em 1994, mas a EC-29

trouxe regras mais espećıficas para sua realização. O Pacto pela Saúde de 2006 tornou mais

claros os canais através dos quais os recursos devem ser transferidos. Conforme cartilha

do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), antes do Pacto, havia mais de 100 formas de

repasses de recursos financeiros, o que trazia algumas dificuldades para sua aplicação. De

todo modo, embora as categorias de transferências tenham sido reformuladas, as regras

para transferências e financiamento continuaram com caracteŕısticas gerais similares ao

que já era praticado antes (MENDES; MIRANDA; COSSIO, 2008).

Para o fundo de Atenção Básica, são transferidos os recursos do Piso de

Atenção Básica Fixo Ampliado, além do Piso de Atenção Básica Variável. O primeiro
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constitui-se de um valor fixo per capita e deve ser destinado a ações de assistência básica

da população, tais como: controles de tuberculose, da hipertensão arterial e do diabetes;

eliminação da hanseńıase; e programas de saúde bucal, da criança e da mulher. O segundo

piso é destinado ao desenvolvimento de programas espećıficos, tais como o de combate

a carências nutricionais, o de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o de Saúde da

Famı́lia (PSF). Seu valor depende do ńıvel total de produção ou de cobertura de cada

programa, havendo, entretanto, um limite máximo por estado e/ou munićıpio.

Mendes, Miranda e Cossio (MENDES; MIRANDA; COSSIO, 2008) expli-

cam, com informações do Banco Mundial (BANCO MUNDIAL, 2007), que o teto de

recursos para essas transferências ou pagamentos é redefinido anualmente, com base em

critérios como a série histórica de produção e de pagamentos, parâmetros técnicos (como

internação/habitante por ano) e metas fixadas para programas espećıficos.

O fundo de Atenção de Média e Alta Complexidade agrega recursos a serem

destinados a procedimentos ambulatoriais e hospitalares mais sofisticados e que exigem

maior tecnologia e especialização, tais como: cirurgias, fisioterapia e exames mais comple-

xos para diagnósticos. Essas transferências também são obrigatórias e condicionais, ba-

seadas na produção e submetidas a um teto de recursos. O Ministério da Saúde também

realiza um aporte adicional de recursos a estados e munićıpios capacitados a oferecer

atendimentos de alta complexidade, para onde são encaminhados pacientes de todo o

páıs (MENDES; MIRANDA; COSSIO, 2008).

A modalidade Vigilância em Saúde é composta pelos blocos Vigilância e Pro-

moção da Saúde e Vigilância Sanitária. Já a Assistência Farmacêutica engloba os com-

ponentes Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica, além de Medicamentos de

Dispensação Excepcional (BRASIL, 2010). Ambas as modalidades contam com um com-

ponente básico, financiado através de recursos per capita, além de outros componentes

financiados de acordo com a cobertura e/ou produção dos programas até um limite esta-

belecido por unidade subnacional.

O fundo Gestão do SUS recebe recursos relacionados à Qualificação da Gestão

do SUS e Implantação de Ações e Serviços de Saúde. Os recursos devem ser destinados

a ações de regulação e controle, planejamento e orçamento, gestão do trabalho, educação

em saúde, entre outros. O fundo também recebe recursos para a implantação de novas

unidades de saúde de algumas categorias espećıficas, tais como Centro de Especialidades

Odontológicas (CEO) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Existem

critérios espećıficos de valores a serem transferidos associados a cada tipo de ação, nova-

mente com tetos delimitados (BRASIL, 2012b).
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Após o Pacto pela Saúde, os estados e munićıpios passaram também a poder

receber recursos através de um fundo destinado a investimentos adicionais (através do

bloco Investimentos), que são liberados mediante a aprovação de projetos espećıficos pelo

Ministério da Saúde. Esses projetos devem ser submetidos à Comissão Intergestores

Bipartite (CIB), que avalia sua conformidade com os planos estaduais e municipais. Os

projetos aprovados são formalizados em portaria do Ministério da Saúde, com o valor,

o peŕıodo de execução e o cronograma de desembolso dos recursos financeiros a serem

transferidos (BRASIL, 2012b).

De forma análoga, existe também a possibilidade de que os estados e munićıpios

estabeleçam Convênios com o governo federal para a realização de ações e programas de

responsabilidade mútua. Nesses casos, o governo federal também transfere recursos para

o ente conveniado e pode exigir algum tipo de contrapartida financeira, a depender do

que foi acordado. Além dos estados e munićıpios, entidades filantrópicas e organizações

não governamentais também podem estabelecer Convênios com o Ministério da Saúde

para o financiamento de projetos espećıficos na área de saúde. Os repasses através de

Convênios são transferências voluntárias e, segundo dados da Cartilha do Ministério da

Saúde (BRASIL, 2006), representavam menos de 10% do montante transferido em 2006.

Conforme podemos perceber, todas as transferências e aportes de recursos

realizados pelo Ministério da Saúde aos estados e munićıpios são condicionais. Isto é, pre-

cisam ser necessariamente aplicadas em propósitos espećıficos na área da saúde, embora

haja flexibilidade entre as ações que se encaixam em cada bloco de financiamento. Além

disso, com exceção das transferências para o bloco Investimentos, todas as demais trans-

ferências fundo a fundo são obrigatórias. Isto é, ocorrem de forma regular e automática,

sem a necessidade de aprovação prévia, e seu valor é baseado em algum critério per capita

ou de produção e/ou cobertura dos programas a que se destina. Além disso, é importante

salientar que todas as transferências são sujeitas a um teto pré-estabelecido. Por fim,

as transferências para o bloco de Investimentos, além dos recursos recebidos através de

Convênios, são voluntárias. Isto é, só ocorrem mediante aprovação de projeto espećıfico

pelo Ministério da Saúde.

É importante notar também que, estritamente de acordo com as regras, apenas

os recursos recebidos através dos Convênios, que são a minoria, podem exigir algum tipo de

contrapartida financeira do ente que os recebe. Ou seja, a priori, e em conformidade com

os prinćıpios de redistribuição e equidade a que se propõe o SUS, não deveria haver uma

relação positiva entre capacidade dos estados e munićıpios em arcar com as despesas e/ou

investimentos em saúde e as transferências recebidas do governo federal. Esta dissertação

estuda empiricamente essa última relação citada.
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3 Aspectos teóricos: transferências intergovernamentais, equidade e flypaper

effect

Este caṕıtulo apresenta os prinćıpios teóricos que embasam a análise emṕırica

proposta nesta dissertação. Começamos com a apresentação de um trabalho que discute

as caracteŕısticas desejáveis em um sistema de transferências intergovernamentais. Dentre

tais caracteŕısticas, surge o aspecto redistributivo, o qual buscamos investigar com mais

detalhes no caso das transferências do SUS. Na sequência, trazemos uma breve introdução

sobre a teoria de flypaper effect e o modelo apresentado por Chernick (CHERNICK, 1979),

que motivou o tipo de estratégia emṕırica. Acreditamos que o fenômeno analisado por

esta dissertação, embora esteja associado a transferências condicionais, pode também ser

discutido no contexto do flypaper effect. Por fim, apresentamos as hipóteses que são

testadas empiricamente e mencionamos alguns trabalhos relacionados.

3.1 Análise das caracteŕısticas das transferências do SUS

O trabalho de Mendes, Miranda e Cossio (MENDES; MIRANDA; COSSIO,

2008) faz uma análise sobre a estrutura de transferências intergovernamentais no Brasil,

procurando identificar se ela atende aos objetivos a que se propõe, como também trazer

sugestões de aperfeiçoamento. No ińıcio de sua análise, os autores apresentam um conjunto

de caracteŕısticas desejáveis a um sistema de transferências, as quais, no entanto, podem

ser total ou parcialmente conflitantes.

O objetivo desta seção é apresentar uma breve descrição dessas caracteŕısticas,

assim como relacioná-las com o mecanismo de transferências do SUS, descrito no caṕıtulo

anterior. Conforme exploramos mais adiante, algumas dessas caracteŕısticas poderiam

ajudar a explicar o fenômeno emṕırico que investigamos nesta dissertação.

As caracteŕısticas levantadas por Mendes, Miranda e Cossio como desejáveis a

um sistema de transferências são:

• Autonomia subnacional: refere-se à autonomia dos governos locais para gerir

seus recursos e fazer escolhas quanto à sua alocação. A literatura argumenta que os

governos locais, por estarem mais próximos aos cidadãos, têm melhores condições

de priorizar as poĺıticas de acordo com as suas necessidades, bem como de escolher

a melhor forma de implementá-las. Além disso, caso o governo central buscasse

identificar e gerir as necessidades de cada população local, o custo poderia ser muito

alto e até mesmo proibitivo (CREEMER; ESTACHE; SEABRIGHT, 1996).
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• Accountability : A palavra accountability refere-se ao grau em que os eleitores

conseguem acompanhar e monitorar o recebimento e a aplicação dos recursos pelo

governo local. Como pode acontecer de os interesses da população e dos burocra-

tas que representam o governo serem conflitantes, a capacidade de monitoramento

dos gastos pela população pode influenciar em uma gestão mais ou menos eficaz e

eficiente dos recursos.

• Redistribuição regional: Quando as desigualdades sociais e econômicas se ma-

nifestam entre as regiões, valoriza-se a utilização do mecanismo de transferências

para auxiliar na correção de tais distorções. Nesses casos, as transferências agem no

sentido de redirecionar recursos fiscais de regiões, estados ou munićıpios mais de-

senvolvidos aos menos desenvolvidos. Contudo, quando há baixa accountability, há

o risco de que as elites locais se apropriem das transferências recebidas. A redução

das disparidades regionais é uma forma de coesão nacional que deveria ser buscada

pelos governos federativos (OATES, 2005).

• Redução do hiato fiscal: Pela própria definição dos autores, o hiato fiscal “é a

diferença entre o custo do conjunto de bens e serviços públicos necessários e eco-

nomicamente viáveis em determinada região e a capacidade local de financiamento

dessa despesa para um dado custo marginal de financiamento”. Utilizar um critério

de hiato fiscal pode reduzir o impacto de distribuição regional dos recursos, uma vez

que cidades de baixa capacidade fiscal podem ter também pouca demanda por bens

e serviços públicos e, portanto, um hiato fiscal menor. Mas esse critério pode ser

também importante, pois não considerar a demanda de cada localidade pode levar

ao desperd́ıcio de recursos públicos.

• Flexibilidade para absorção de choques: Um sistema de transferências muito

ŕıgido pode dificultar que recursos sejam redirecionados para necessidades espećıficas

quando surgem situações imprevistas (choques). Os sistemas muito engessados ten-

dem a se perpetuar mesmo quando já não atendem aos propósitos para que foram

criados. Nesse sentido, é importante que haja algum tipo de flexibilidade. Entre-

tanto, deve-se ponderar se a flexibilidade não está excessiva a ponto de permitir

manipulações poĺıticas.

• Internalização das externalidades: As transferências podem também ter o ob-

jetivo de alinhar os interesses do governo central com os governos locais no que

se refere ao ńıvel de abrangência da provisão de determinados produtos e serviços.

Pode ser de interesse nacional que uma localidade mais desenvolvida forneça deter-

minado serviço a uma população maior do que a sua própria. Nesse caso, a provisão
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do serviço gera uma externalidade positiva para outras localidades, o que pode levar

o governo local a subestimar os seus benef́ıcios e superestimar o seu custo médio.

Assim, o mecanismo de transferências pode tratar de internalizar essas externalida-

des e, portanto, reduzir o custo médio da provisão de determinado bem ou serviço

público por um governo local.

• Independência de fatores poĺıticos e responsabilidade fiscal: Os mecanismos

de transferências podem reduzir o interesse dos governos locais em explorar suas

próprias bases tributárias. Isso pode acontecer de forma mais acentuada quando a

distribuição das transferências é afetada por critérios poĺıticos, isto é, quando pode

ser manipulada pelos governos locais. Por esse motivo, é bastante desejável que as

regras sejam independentes de fatores poĺıticos.

• Incentivo à gestão eficiente: Um sistema de transferências que aumente os va-

lores recebidos por aqueles governos que demonstrem melhor desempenho gera in-

centivos a uma boa gestão. Os critérios de eficiência devem ser definidos de forma

cautelosa para evitar penalizar regiões menos desenvolvidas, com menor capacidade

gerencial e, portanto, menos eficientes. Por outro lado, a existência desse tipo de

critério auxilia os eleitores no monitoramento da gestão local.

Mendes, Miranda e Cossio discutem no mesmo trabalho os prós e contras das

transferências do SUS à luz das caracteŕısticas desejáveis apresentadas acima. Como

ponto positivo, ressaltam a independência de fatores poĺıticos, especialmente para as

modalidades fundo a fundo, uma vez que as regras são pré-estabelecidas e têm se tornado

cada vez mais transparentes. Comentam ainda que o ponto não é tão válido para a

modalidade de convênios, que hoje já representa a minoria dos recursos transferidos.

Embora não seja o foco principal de nosso modelo emṕırico, esse aspecto será brevemente

analisado no caṕıtulo 5. Foram identificadas evidências que apontam a existência de

alguma influência poĺıtica no recebimento de recursos.

Com relação à autonomia subnacional, algo fortemente presente nos prinćıpios

que nortearam a criação SUS, os autores comentam que ela ocorre de forma parcial. Como

já discutido, embora as transferências per capita devam ser aplicadas no bloco a que se

destinam, os governos locais possuem liberdade para escolher a melhor alocação dentro

das ações e programas previstos em cada bloco. Além disso, a adesão a programas es-

pećıficos que são parcialmente financiados acontece segundo escolha dos próprios governos

locais, desde que discutidos e aprovados pelos respectivos Conselhos de Saúde. Os autores

comentam também que o SUS apresenta bons resultados na questão da redistribuição de

recursos ao longo do território. Esse tópico está aprofundado na subseção abaixo.
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Acrescentamos a esses pontos o fato de que os sistemas de informação do

Ministério da Saúde, bem como a existência dos próprios Conselhos de Saúde para a

aprovação das decisões, facilitam o monitoramento da aplicação dos recursos pelos elei-

tores (accountability). Por outro lado, como as transferências do SUS são obrigatórias

e pró-ćıclicas, uma vez que estão diretamente relacionadas ao crescimento do PIB e da

arrecadação anual dos governos locais, há baixa flexibilidade para absorção de choques.

Para Mendes, Miranda e Cossio, o grande problema no processo de trans-

ferências do SUS é justamente a sua incapacidade de distribuir os recursos segundo

critérios de necessidade de saúde, como também de premiar bons resultados. Aparen-

temente, não há incentivos a uma gestão eficiente de recursos. A Lei Orgânica da Saúde,

de 1990, previa inicialmente critérios de transferências baseados no perfil demográfico e

epidemiológico de cada região, além de caracteŕısticas quantitativas e qualitativas da rede

de saúde e desempenho no peŕıodo anterior. Entretanto, a falta de acordo poĺıtico em

torno desses critérios impossibilitou sua aplicação na prática e, apenas três meses depois

da aprovação da Lei, mudou-se o critério para simples divisão per capita de recursos, por

meio da Lei no 8.142 de 1990. Uma consequência desse fenômeno é o fato de que, embora

os recursos estejam hoje mais homogeneamente distribúıdos ao longo do terŕıtório, os in-

dicadores de saúde estão convergindo para patamares diferentes entre as regiões do páıs.

O trabalho de Nunes (NUNES, 2004) discute indicadores em saúde que poderiam nortear

a distribuição dos recursos. A análise emṕırica realizada neste trabalho traz evidências

na mesma direção.

3.1.1 O aspecto redistributivo

No quesito redistribuição regional, é fato que o SUS tenha conseguido avanços,

proporcionando uma distribuição de recursos federais mais igualitária entre as regiões

brasileiras. A tabela 2 compara a distribuição dos recursos em 1986, um pouco antes da

implantação do SUS (ainda na época do INAMPS), com a distribuição em 2010. Como

se pode perceber, a distribuição dos recursos tornou-se mais proporcional à própria distri-

buição da população entre as regiões. Segundo Souza (SOUZA, 2002), as transferências

per capita são as grandes responsáveis pela maior homogeneização do volume de recursos

da União destinados às diferentes regiões brasileiras.

Entretanto, como mencionado acima, as regras do SUS não necessariamente

induzem a uma gestão eficiente e, além disso, nem todo o território brasileiro está con-

vergindo para os mesmos patamares dos indicadores de saúde. Nesse sentido, parece

importante investigar de forma mais detalhada os fatores que estão determinando a dis-

tribuição dos recursos no SUS, até mesmo dentro das próprias regiões.
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Tabela 2: Comparação da distribuição do total dos recursos federais do SUS entre as regiões

(%Rec União) e da distribuição da população brasileira entre as regiões (%Pop)

Região
1986 2010

% Rec União % Pop % Rec União % Pop

Centro-Oeste 5.0% 6.8% 8.0% 7.3%

Nordeste 18.1% 28.8% 28.7% 28.0%

Norte 2.3% 5.5% 7.4% 8.0%

Sudeste 59.3% 43.8% 41.1% 42.3%

Sul 15.1% 15.1% 14.8% 14.5%

Brasil 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fonte: SIOPS/Ministério da Saúde e INAMPS/Secretaria de Planejamento/DIS

Parcialmente retirado de (SOUZA, 2002)

Uma análise mais aprofundada dos dados de transferências de recursos do

governo federal para os munićıpios nos mostra que existe uma dispersão relativamente

grande entre os volumes transferidos, quando analisamos em uma base per capita, mesmo

quando nos restringimos a regiões espećıficas. A análise considerou apenas os recursos

transferidos através das modalidades fundo a fundo.

A tabela 3 sumariza algumas estat́ısticas da distribuição das transferências

per capita por munićıpio. Conforme podemos observar, o coeficiente de variação (CV) 2

ultrapassa os 40% em todas as regiões.

Tabela 3: Distribuição dos recursos per capita em saúde transferidos pelo governo federal aos

munićıpios – 2010

Região Munićıpios
Recursos SUS per capita (R$ de 2010)

média desvio CV* p10 p25 p50 p75 p90

Centro-Oeste 464 159.70 66.75 42% 95.30 118.27 149.20 181.04 234.33

Nordeste 1761 139.79 55.94 40% 92.43 106.92 127.31 155.82 201.21

Norte 440 141.64 54.87 39% 85.82 105.66 131.20 164.24 208.30

Sudeste 1667 118.95 61.95 52% 56.93 80.17 108.40 142.61 186.37

Sul 1188 113.74 54.64 48% 57.68 78.57 104.36 137.62 173.14

Brasil 5520 129.71 60.18 46% 69.69 93.97 120.07 152.40 196.23

Fonte: SIOPS/Ministério da Saúde. Elaboração própria

Nota: *CV = Coeficiente de Variação = desvio / média

Em particular, analisando algumas caracteŕısticas que poderiam explicar a dis-

2O coeficiente de variação (CV) de uma distribuição é dado pela razão entre seu desvio padrão e sua

média. A medida auxilia na mensuração da homogeneidade de um conjunto de dados.
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persão nas transferências e levando em consideração a teoria do flypaper effect, explorada

na próxima seção, investigamos e identificamos uma certa correlação positiva entre o vo-

lume recebido em transferências por munićıpio e os seus gastos locais em saúde, ambos

em uma base per capita. Notamos também que a correlação persiste mesmo quando

analisamos separadamente cada uma das regiões brasileiras.

Em prinćıpio, tal relação não seria necessariamente esperada. Como estamos

nos restringindo a transferências fundo a fundo, o recebimento de recursos não exige

explicitamente uma contrapartida financeira. Apesar de tetos serem estipulados para

as transferências em cada fundo, um munićıpio deveria ser capaz de prover os mesmos

serviços de saúde que outros munićıpios, mesmo que dispusesse de menos recursos próprios.

Temos ainda que a legislação do SUS atrela diretamente os gastos próprios em

saúde à arrecadação municipal, uma vez que os recursos destinados à saúde pelo munićıpio

devem equivaler a pelo menos 15% de sua arrecadação3. Isso nos levou a investigar uma

posśıvel correlação positiva entre arrecadação municipal e transferências do SUS, a qual

também foi identificada.

A tabela 4 apresenta o coeficiente de correlação de Pearson calculado entre

as transferências SUS e as duas variáveis mencionadas – gastos próprios em saúde e

arrecadação municipal, todas em bases per capita. Os dados referem-se aos munićıpios

brasileiros no peŕıodo de 2002 a 2010. Para comparabilidade dos valores monetários,

todos eles foram corrigidos com o IPCA para valores na mesma referência 4. Todas as

correlações foram significantes a 1%.

Tabela 4: Correlação de transferências per capita recebidas do SUS pelos munićıpios brasileiros

com gastos próprios em saúde e arrecadação municipal no peŕıodo de 2002 a 2010

Gastos próprios Arrecadação

Região em saúde municipal

Centro-Oeste 24.6% 21.7%

Nordeste 14.4% 12.7%

Norte 34.2% 33.5%

Sudeste 19.2% 18.9%

Sul 32.2% 30.6%

Brasil 16.1% 14.9%

Fonte: SIOPS/Ministério da Saúde. Elaboração própria

3Veja caṕıtulo 2.
4Veja caṕıtulo 4, seção 4.2.
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A análise emṕırica apresentada nos caṕıtulos 4 e 5 explora e busca confirmar

essa relação positiva entre arrecadação municipal e transferências, como também trazer

algum direcionamento sobre posśıveis explicações. A depender dos motivos que levem à

relação, não necessariamente ela seria desejada, uma vez que os munićıpios que arrecadam

mais, em prinćıpio, têm mais condições de arcar com as necessidades de saúde de sua

população.

Como mencionado, em função da correlação existente entre gastos próprios e

transferências, surge ainda uma oportunidade de investigar a observação no contexto da

teoria do flypaper effect, que introduzimos na sequência.

3.2 Flypaper effect, transferências condicionais e o modelo de Chernick

Um tópico bastante explorado na literatura que trata das transferências in-

tergovernamentais é um fenômeno que ficou conhecido como o “flypaper effect”. Tal

fenômeno, em prinćıpio, contradiz uma previsão teórica simples. Se a decisão do governo

local reflete as preferências do eleitor mediano, as tranferências incondicionais (lump-sum)

para governos locais deveriam ser gastas do mesmo modo que qualquer outro aumento de

renda. Em particular, seria posśıvel, inclusive, que se observasse uma redução de impostos

locais, uma vez que, em determinadas situações, nem todo aumento de renda deveria ser

gasto em bens públicos.

Entretanto, conforme descrevem Hines e Thaler (HINES; THALER, 1995),

diversos estudos investigaram os efeitos de vários tipos de tranferências para governos

locais e a grande maioria deles concluiu que o gasto público local é muito mais estimulado

quando ocorrem transferências do que seria esperado pela teoria. Essa observação emṕırica

ficou conhecida como o flypaper effect, pois o dinheiro tende a ser gasto pela jurisdição

local que o recebe 5.

Muitas proposições foram levantadas e investigadas na literatura para explicar

a observação do flypaper effect. Segundo Wyckoff (WYCKOFF, 1991), quatro importantes

explicações podem ser destacadas: má especificação econométrica, variáveis omitidas, o

fato de que os eleitores usam o preço médio dos bens públicos como proxy para o seu

preço marginal (ilusão fiscal) e, finalmente, o fato de os eleitores não terem conhecimento

das transferências intergovernamentais. O autor apresenta testes emṕıricos para essas

explicações e conclui que nenhuma dessas teorias consegue explicar o fenômeno observado,

5Segundo Hines e Thaler (HINES; THALER, 1995), essa nomenclatura foi atribúıda ao fenômeno por

Arthur Okun, uma vez que o dinheiro “gruda” na jurisdição que o recebe: “money sticks where it hits”.
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basicamente porque o flypaper effect continua sendo observado na ausência das condições

necessárias para essas explicações serem válidas.

O próprio Wyckoff (WYCKOFF, 1988) apresenta um modelo alternativo, do

tipo sugerido inicialmente por Niskanen (NISKANEN, 1971) e adotado por Filimon, Ro-

mer e Rosental (FILIMON; ROMER; ROSENTHAL, 1982), em que se assume que os

burocratas maximizam o orçamento. O modelo de Wyckoff (WYCKOFF, 1988) combina

essa hipótese com o pressuposto de que a decisão local é uma disputa entre duas partes:

os departamentos que produzem os bens públicos (burocratas) e o conselho local (que

representa os interesses do eleitor mediano). O foco desse e de outros modelos desse tipo

sempre é o de explicar o flypaper effect, isto é, explicar porque as transferências recebidas

estimulam mais do que o esperado os gastos em bens públicos.

Mesmo quando tratamos de transferências condicionais, como é o caso das

transferências na área da saúde no Brasil, Hines e Thaler (HINES; THALER, 1995)

comentam que sempre é posśıvel derivar uma previsão teórica a respeito dessas tran-

ferências nos gastos e na arrecadação local, a qual, muitas vezes, continua sendo refutada

pelas análises emṕıricas. De forma mais geral, convencionou-se chamar de observações

do flypaper effect aquelas em que se tenha uma relação positiva entre gastos locais e as

transferências intergovernamentais recebidas, mesmo quando se tratam de transferências

condicionais.

Chernick (CHERNICK, 1979) e Knight (KNIGHT, 2002) apresentam modelos

que buscam explicar observações desse tipo relacionadas a transferências condicionais.

Chernick investiga transferências que são feitas com base em projetos (project grants), a

partir de informações sobre transferências para o setor de saneamento do Departamento de

Construção Civil e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos. Knight estuda o caso de

transferências condicionais (closed-end matching grants) feitas pelo governo federal para

os estados para a construção e manutenção de estradas.

O modelo de Chernick (CHERNICK, 1979) conclui que o volume de trans-

ferências recebido localmente depende da propensão local a “pagar” pelas transferências,

isto é, da propensão local a contribuir com recursos locais para cada quantidade recebida

de transferências. Essa propensão, por sua vez, depende da valorização marginal de cada

comunidade com relação ao produto decorrente das transferências, o que depende de ca-

racteŕısticas locais. No caso estudado por Chernick, o governo central procura maximizar

o produto induzido por cada unidade monetária despendida e por isso prefere transferir

para as localidades que contribuem mais com recursos locais. Ou seja, o governo central,

através de seu processo de transferências, induz à relação entre gastos e transferências.
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Knight (KNIGHT, 2002), por sua vez, constrói um modelo de barganha para

a distribuição das transferências entre estados, em que um comitê com um representante

de cada estado determina a distribuição das transferências entre estados. Assume-se a

existência de dois tipos de estado: com elevada e baixa preferência por bens públicos.

Como a proposta de distribuição de transferências só é aprovada por maioria e o chefe do

comitê quer maximizar as transferências para o seu estado, este faz uma aliança com os

estados que mais valorizam os bens públicos e a distribuição de transferências é aprovada

de tal modo que os estados que mais valorizam os bens públicos recebem mais.

No caso das transferências do SUS, assim como nos casos estudados por Cher-

nick e Knight, acreditamos que o próprio mecanismo de transferências esteja, de alguma

forma, induzindo à relação entre gastos próprios e transferências. Além disso, para a

análise desta dissertação, acredita-se que o modelo de Chernick seja mais adequado, uma

vez que a distribuição dos recursos para os munićıpios não se baseia em uma eleição feita

em um comitê representativo. Apesar de uma parte das transferências do SUS ser deter-

minada por critérios de equalização, com valores per capita, uma boa parte é determinada

a partir da adesão a programas e demonstração de prestação de serviços por parte dos

munićıpios. Além disso, nosso objetivo é testar algo semelhante ao que foi testado por

Chernick. É posśıvel que os munićıpios com maior “propensão local a complementar

as transferências” e, portanto, maior propensão de arcar completamente com as ações e

programas, sejam os que mais recebam recursos do governo federal.

3.3 Algumas hipóteses sobre a relação entre arrecadação municipal e trans-

ferências

Uma primeira hipótese que poderia explicar o fenômeno observado é a possi-

bilidade de que os munićıpios que arrecadam mais sejam também aqueles que fornecem

serviços mais especializados e de referência para uma população maior do que a sua. Em

função disso, tais munićıpios poderiam acabar recebendo mais transferências. O SUS

prevê transferências adicionais para esses centros de referências, que fornecem serviços

de alta complexidade. No caso dessa hipótese ser verdadeira, seria como se o mecanismo

de transferências do SUS buscasse a “internalização das externalidades” mencionada na

primeira seção deste caṕıtulo.

Poderia se imaginar também que a própria demanda por serviços de saúde

da população local fosse maior nos munićıpios que mais arrecadam. Nesse caso, seria

como se a relação encontrada fosse parte da “redução do hiato fiscal” proporcionada

pelo mecanismo de transferência do SUS. Entretanto, isolado o efeito da prestação de

28



serviços mais especializados, essa hipótese não nos parece muito plauśıvel, especialmente

por estarmos trabalhando com valores per capita.

As duas primeiras questões levantadas acima estão bastante relacionadas a

caracteŕısticas espećıficas de munićıpios maiores, as quais variam muito pouco ao longo

de menos de uma década. Logo, a utilização de uma estimação por efeitos fixos em nossa

análise emṕırica, assim como a adição de alguns outros controles, nos ajudará a isolar

esses posśıveis efeitos.

A partir da análise das regras que definem as transferências do SUS, formu-

lamos uma outra hipótese, para a qual buscamos evidências emṕıricas. Como ressaltado

no caṕıtulo 2, os recursos repassados pelo SUS são divididos basicamente em dois tipos:

as transferências com base per capita e as transferências com base em ńıvel de produção

e/ou cobertura de programas e ações de saúde. Quando se trata das transferências que

dependem de produção e/ou cobertura, há sempre um teto estabelecido para o aporte

financeiro do governo federal. Pode-se interpretar, portanto, que o subśıdio do governo

federal a esses programas é parcial, podendo ser insuficiente. Dependendo da forma como

esses tetos estejam sendo calculados, é posśıvel que os recursos do governo federal não

cubram parte suficiente dos gastos e, nesse caso, recursos locais precisariam ser investi-

dos. Se os repasses do SUS estiverem exigindo de forma impĺıcita essa contrapartida em

gastos locais, alguns munićıpios podem ter mais incentivos do que outros para investir em

determinados programas ou ações.

Assim, nossa hipótese é a de que os munićıpios que mais arrecadam, por te-

rem mais recursos que devem ser investidos em saúde, são os que têm mais incentivos a

aderir ou ofertar os programas e serviços que recebem repasses do governo federal através

do SUS. Para tais munićıpios, o “custo” de complementar os recursos da União e ar-

car com as despesas totais dos programas de saúde seria menor. Nesse caso, seria como

se o próprio mecanismo de transferências induzisse, de forma impĺıcita, os governos que

mais arrecadam a aderir a mais programas e, portanto, a receber mais transferências. De

forma relacionada ao fenômeno observado por Chernick (CHERNICK, 1979), se a hipótese

for verdadeira, os munićıpios com maior propensão a gastar (no caso, complementar as

transferências), receberiam mais.

Tomando como base o referido trabalho de Chernick, estimamos um modelo

emṕırico para explicar os determinantes das transferências condicionais na área de saúde.

Com o aux́ılio de controles, procuramos encontrar evidências para as hipóteses levantadas.

Os detalhes de nossa investigação emṕırica são apresentados no próximo caṕıtulo.
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3.4 Trabalhos relacionados

Especificamente para o caso brasileiro, muitos trabalhos buscam evidenciar ou

explicar o flypaper effect nas transferências do governo federal para os estados e munićıpios.

A maioria dos estudos encontrados tratam, entretanto, das transferências como um todo.

Cossio e Carvalho (COSSIO; CARVALHO, 2001) desenvolvem um modelo

emṕırico e evidenciam a existência do flypaper effect no caso das transferências incondicio-

nais no Brasil. Sakurai (SAKURAI, 2009), faz também um experimento com um painel de

munićıpios entre 1989 e 2005 e conclui que a sensibilidade dos gastos públicos municipais

a aumentos da renda privada local é comparativamente menor do que a sensibilidade asso-

ciada a aumentos das receitas obtidas através de transferências governamentais. Observa

também que os resultados obtidos para o caso brasileiro parecem ser comparativamente

mais fortes do que o observado em outros páıses já analisados pela literatura.

Marconi, Arvate, Moura Neto e Palombo (MARCONI et al., 2009) apresen-

tam um modelo emṕırico e sugerem que parte das transferências intergovernamentais do

governo federal aos estados no Brasil está sendo apropriada pela burocracia na forma de

salários. Mattos, Rocha e Arvate (MATTOS; ROCHA; ARVATE, 2011) discutem ainda

uma outra interpretação para o efeito flypaper observado no Brasil. Segundo o modelo

que propõem, as transferências intergovernamentais afetam negativamente a eficiência dos

munićıpios em coletar impostos.

Quando se trata especificamente das transferências governamentais na área da

saúde, os trabalhos encontrados concentram-se mais em medir a eficiência dessas trans-

ferências através da observação de seu impacto em determinados indicadores. Varela,

Martins e Fávaro (VARELA; MARTINS; FÁVERO, 2010) utilizam a técnica do DEA

– Data Envelopment Analysis – e concluem, dentre outras coisas, que seria posśıvel au-

mentar a quantidade de serviços prestados à população sem a necessidade de que os

munićıpios obtivessem recursos adicionais. Cerchiari (CERCHIARI, 2011) desenvolveu

uma dissertação de mestrado também sobre o tema e conclui que os munićıpios cuja pro-

porção de transferências nos recursos investidos em saúde é maior são menos eficientes

quando se comparam alguns indicadores espećıficos da área da saúde. Até o momento,

entretanto, não encontramos trabalhos que relacionem as transferências do SUS com a

arrecadação municipal.
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4 Estratégia emṕırica e dados

O objetivo principal da análise emṕırica deste trabalho é estudar como a ar-

recadação de determinado munićıpio afeta o volume de transferências do SUS por ele

recebido. Tomando como base o trabalho de Chernick (CHERNICK, 1979), foram esti-

madas regressões em painel com efeitos fixos que buscam explicar os determinantes das

transferências condicionais na área da saúde e, principalmente, confirmar o impacto po-

sitivo da arrecadação municipal nessas transferências.

A t́ıtulo de referência, começamos apresentando brevemente o modelo desen-

volvido por Chernick. Na sequência, apresentamos nossa estratégia emṕırica e os dados

a serem utilizados, além de primeiras análises.

4.1 O modelo emṕırico de Chernick

Como mencionado no caṕıtulo anterior, Chernick (CHERNICK, 1979) estudou

transferências no setor de saneamento do Departamento de Construção Civil e Desenvol-

vimento Urbano dos Estados Unidos. Essas transferências eram atribúıdas de acordo com

a aprovação de projetos submetidos ao órgão central.

Após a apresentação de seu modelo teórico, Chernick propõe um modelo para

teste emṕırico em dois estágios. O primeiro estágio é o de escolha dos projetos a serem

financiados e, o segundo, de determinação do volume de transferências destinado a cada

projeto. No caso das transferências do SUS, não há munićıpios que não recebem trans-

ferências. Logo, a estimação em dois estágios proposta por Chernick não se aplica. A

ideia seria, portanto, estimar apenas o que seria o segundo estágio, isto é, a equação de

determinação do volume de transferências destinado a cada munićıpio. Vale notar que, no

segundo estágio, Chernick estima uma equação para o volume de transferências recebido

por cada comunidade, agregando as transferências recebidas para diferentes projetos em

uma mesma comunidade.

A equação estimada por Chernick em seu segundo estágio é:

Ti = β0 + θXi + βBi + αRi + ǫi,

onde:

• Ti é o total de transferências per capita recebido pela comunidade i;
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• Xi é o vetor de caracteŕısticas da comunidade i que determina a utilidade, para o

governo central, de um determinado ńıvel de produção na comunidade i;

• Bi é o benef́ıcio de indução, que é igual ao benef́ıcio, para o governo central, de

induzir uma unidade extra de produção na comunidade i;

• Ri é o volume demandado de transferências; e

• ǫi corresponde ao termo aleatório.

O benef́ıcio de indução (Bi) é medido pela média das contribuições locais

propostas em cada projeto enviado pela cidade i (média ponderada pelo valor total de

cada proposta, incluindo as transferências). De acordo com o modelo teórico proposto por

Chernick, espera-se um sinal positivo para o coeficiente β associado à variável Bi, assim

como para o coeficiente α associado à variável volume demandado de transferências. E

é isso de fato o que ele encontra em sua análise emṕırica. Chernick argumenta que as

cidades que têm maior Bi e, portanto, maior propensão a contribuir, são as que recebem

mais transferências. Isso explicaria o flypaper effect observado, isto é, a relação positiva

entre recebimento de transferências e gastos locais.

O vetorXi de caracteŕısticas da comunidade inclui caracteŕısticas demográficas

e econômicas como tamanho da população, densidade demográfica, variação da população,

renda per capita e arrecadação local per capita, além de caracteŕısticas poĺıticas como

participação do partido do prefeito no congresso e uma variável binária indicando se o

partido do prefeito é o mesmo partido do governo estadual.

No caso estudado por Chernick, o governo central decide de forma voluntária

o montante de recursos a direcionar a cada cidade em função do volume demandado

e da propensão local a contribuir. No nosso caso, como as regras já estão fixadas e

as transferências são automáticas, é a própria escolha local dos programas e serviços a

ofertar que determina explicitamente o montante de recursos a ser recebido por munićıpio.

Assim, o vetor Ri, será substitúıdo por um conjunto de variáveis que representa a adesão

municipal a programas espećıficos, além da oferta de serviços que levam ao recebimento

de transferências.

Entendemos que a arrecadação municipal pode exercer um papel análogo ao

de Bi. Segundo a hipótese formulada, os que arrecadam mais, além de terem obrigato-

riamente que direcionar mais recursos à saúde, têm mais recursos dispońıveis para gastos

voluntários e, portanto, têm mais condições de arcar com as exigências impĺıcitas de

contrapartida associadas à oferta de programas e serviços que recebem transferências do

SUS. Em outras palavras, os que mais arrecadam, têm maior propensão a complementar
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os recursos do governo federal. Isso faz com que ofertem mais programas e serviços

financiados pelo SUS e, ao mesmo tempo, recebam mais transferências.

4.2 Detalhes da proposta emṕırica e dados utilizados

Para a realização do estudo emṕırico, considerou-se um painel de munićıpios

brasileiros, com dados anuais coletados no peŕıodo entre 2002 e 2010. O modelo geral

estimado tem a seguinte especificação:

log transfSUS hab
it
= αi + β1log arrecadação hab

it
+

+ β2controles municipais
it
+

+ β3dummies ano+ ǫit,

(1)

em que i representa um munićıpio brasileiro e t representa um ano entre 2002 e 2010.

Como t́ınhamos disponibilidade de informações ao longo dos anos, optamos por

uma estimação em painel para aumentar a amostra e tornar os resultados mais robustos.

A escolha pela estimação com efeitos fixos deveu-se ao fato de que praticamente todos

os munićıpios brasileiros foram inclúıdos na amostra em cada peŕıodo. Além disso, pa-

rece mais razoável considerar que as variáveis explicativas do munićıpio, como a própria

arrecadação municipal, sejam correlacionadas com suas próprias preferências, no caso,

representadas por αi
6.

Para eliminar o efeito de escala, todos os valores utilizados no estudo foram

considerados em uma base per capita. Além disso, optou-se por trabalhar com os valores

monetários transformados em log, para reduzir o efeito de outliers como também para

que se obtivesse uma interpretação dos coeficientes em termos de elasticidades 7. Como as

regressões também envolvem valores monetários no tempo, optou-se ainda por corrigi-los

através do IPCA 8, de modo a torná-los todos como valores referenciados no ano 2011.

Para efetuar a correção, utilizou-se a variação percentual acumulada do indicador entre

dezembro do ano em que o valor está referenciado e dezembro de 2011.

Queremos testar a hipótese de que, em (1), β1 seja positivo e significante,

mesmo quando variamos alguns controles. Isto é, nosso objetivo é testar se choques

6Conforme Wooldridge (WOOLDRIDGE, 2002), caṕıtulo 10, uma das propriedades que deve ser satis-

feita para que se use uma estimação com efeitos aleatórios é que, para cada munićıpio i, Cov(Xit, αi) = 0,

para todo t e para toda variável explicativa Xit utilizada na especificação do modelo. Essa hipótese não

parece válida no caso em questão. Por isso, optou-se por efeitos fixos.
7Veja caṕıtulo 2 de Wooldridge (WOOLDRIDGE, 2002) para a interpretação de elasticidade atribúıda

aos coeficientes quando os valores são regredidos em log.
8O IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE, é o ı́ndice oficial

de inflação do Brasil.
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positivos na arrecadação municipal levam também a aumentos nas transferências recebi-

das do SUS. O resultado tem impactos nas caracteŕısticas redistributivas das regras de

transferências na área da saúde. Os controles utilizados em cada estimação nos ajudarão

a avaliar os motivos que levam a um posśıvel efeito da arrecadação no recebimento de

transferências. Ademais, o impacto obtido para alguns controles também será importante

para entender caracteŕısticas e consequências do processo de transferências de recursos

no SUS. Conforme detalhamos mais adiante, os controles municipais buscam captar fato-

res de oferta e de demanda por serviços de saúde, além de fatores poĺıticos.

Optamos também por controlar as regressões por dummies referentes aos anos

inclúıdos na amostra, para isolar qualquer tendência de crescimento no tempo das co-

variáveis. Foram criadas nove variáveis indicadoras, uma para cada ano entre 2002 e

2010. Essas variáveis valem 1 se a observação está no ano em questão e 0, caso contrário.

Esses controles estão referenciados como dummies ano no modelo (1).

A variável dependente, log transfSUS hab
it
, representa o logaritmo do volume

per capita de transferências fundo a fundo recebidas da União através do SUS pelo mu-

nićıpio i no ano t. Nesse montante não se incluem as transferências recebidas referentes

a convênios espećıficos realizados entre o munićıpio (e/ou o estado de que faz parte) e

o governo federal. Isto é, o montante refere-se apenas às transferências fundo a fundo

(caṕıtulo 2, seção 2.3), que não exigem contrapartidas financeiras expĺıcitas do munićıpio.

A principal variável explicativa de interesse, log arrecadação hab
it
, representa

o volume arrecadado per capita pelo munićıpio i no ano de referência t. Ela se refere à

soma das fontes de receita que compõem a base de arrecadação para efeito da Emenda

Constitucional no 29 (EC-29), agora Lei Complementar no 141. O capitulo 2, seção 2.3,

apresenta os componentes dessa base de receitas.

No modelo emṕırico, a arrecadação municipal foi considerada uma variável

exógena. Não há motivos para acreditar que um aumento no recebimento de transferências

condicionais na área da saúde poderia levar a um aumento na arrecadação do munićıpio.

Muito pelo contrário, conforme expõem Mattos, Rocha e Arvate (MATTOS; ROCHA;

ARVATE, 2011), existem, inclusive, evidências de que um aumento no volume total de

transferências poderia incentivar os munićıpios a reduzirem os esforços despendidos para

a arrecadação de tributos. O trabalho citado, entretanto, não é espećıfico para o setor

da saúde. De todo modo, como nossa expectativa é encontrar um coeficiente positivo, o

argumento fortalece a hipótese de que a exogeneidade seja válida.

Os dados referentes às duas variáveis mencionadas acima (transferências SUS

direcionadas para cada munićıpio e arrecadação municipal) foram obtidos através do Sis-

tema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) do Ministério da
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Saúde. O SIOPS é composto por um banco de dados que é alimentado pelos próprios

estados e munićıpios e tem por objetivo apurar as receitas totais e os gastos em ações

e serviços públicos de saúde. O preenchimento do SIOPS deve estar de acordo com as

informações contábeis geradas e mantidas pelos estados e munićıpios. Os dados referentes

à população de cada munićıpio, utilizados para computar os valores per capita, foram ob-

tidos do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. A informação refere-se

à população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica (IBGE) para o

Tribunal de Contas da União (TCU), que é utilizada pelo Ministério da Saúde para os

repasses do Piso de Atenção Básica (PAB) fixo e variável.

Com relação aos controles municipais
it
que aparecem na especificação do mo-

delo (1), optamos por classificá-los nos seguintes grupos:

• Gastos próprios em saúde: Constrúımos uma variável explicativa que representa

o logaritmo do volume per capita de recursos próprios destinados à saúde pelo

munićıpio i no ano de referência t.

A EC-29 estabelece que os munićıpios devem investir pelo menos 15% de sua base

de receitas na área da saúde. Sendo assim, um aumento de arrecadação leva neces-

sariamente a um aumento nos gastos próprios em saúde de determinado munićıpio.

Entretanto, nossa hipótese é de que o que incentiva uma maior adesão a programas

e, consequentemente, maior recebimento de transferências, é a arrecadação muni-

cipal, juntamente com o associado aumento de recursos que precisará e poderá ser

destinado à saúde, mas não apenas o volume despendido em saúde. Esperamos que,

dado determinado ńıvel de gastos próprios, os que arrecadaram mais tenham tido

mais incentivos para aderir a programas do SUS e, consequentemente, receber mais

transferências. Para verificar a hipótese, precisamos testar se a arrecadação ainda

tem efeito sobre as transferências, mesmo quando se controla pelos gastos próprios

em saúde.

Vale mencionar que a exogeneidade de gastos próprios pode não ser tão clara.

Quando os gastos em saúde são aplicados em programas e serviços que são par-

cialmente financiados pelo SUS, os munićıpios recebem mais transferências. Por

outro lado, quando os munićıpios aderem a esses programas e recebem mais trans-

ferências, isso pode incentivar uma redução nos gastos próprios. Especialmente se

considerarmos a parcela de gastos próprios voluntários, isto é, que supera os 15% da

arrecadação exigidos por lei. De todo modo, na análise emṕırica proposta, não es-

tamos interessados no coeficiente espećıfico associado à variável de gastos próprios.

Nosso objetivo é unicamente utilizá-la como um controle adicional. Em função
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disso, nenhum tratamento espećıfico foi realizado. Optamos também por incluir

esse controle unicamente na última versão de regressão estimada.

Os dados para construção da variável também foram obtidos através do SIOPS.

• Oferta de serviços de saúde: Neste grupo encaixam-se as variáveis que informam

o número de serviços ambulatoriais básicos e não básicos prestados pelo munićıpio

no ano de referência, além da cobertura dos programas de Agentes Comunitários

de Saúde (PACS) e Saúde da Famı́lia (PSF) no munićıpio. Pelas regras de trans-

ferências do SUS, além do montante per capita, os munićıpios recebem valores fixa-

dos para cada tipo de serviço prestado, como também pela adesão e cobertura dos

programas citados acima.

Essas variáveis têm também a função de controlar o efeito direto que uma maior

arrecadação tem sobre o gasto de recursos próprios e, consequentemente, oferta de

serviços.

Além disso, como é posśıvel que os munićıpios que arrecadam mais sejam também

aqueles que mais ofertam serviços especializados, vamos analisar como varia o coefici-

ente da arrecadação municipal com a inclusão desses controles. Como mencionamos

no caṕıtulo 2, os munićıpios que são referência em atendimento de alta complexidade

recebem aporte adicional de recursos. Acreditamos que o número de procedimentos

ambulatoriais não básicos ofertados seja uma proxy para captar esse efeito. Além

disso, como os munićıpios com maior infraestrutura em saúde são, em geral, os mais

desenvolvidos, as variáveis de renda também terão o papel de captar esse efeito. Se

a correlação entre arrecadação e transferências se justificar somente através desse

canal, seria como se o mecanismo do SUS buscasse atender a “internalização das

externalidades” mencionada no caṕıtulo 3.

O fato de determinado munićıpio ser um polo mais desenvolvido que oferta serviços

especializados também estará controlado por estarmos realizando uma estimação

com efeitos fixos. De todo modo, a inclusão dos controles garante que o efeito de

variações na oferta ao longo do tempo também esteja isolado.

Os dados referentes aos procedimentos ambulatoriais realizados pelos munićıpios,

bem como a cobertura do PACS e PSF, foram obtidos através do Departamento de

Informática do SUS (DATASUS). Em particular, para o PACS e PSF, utilizou-se

indicadores disponibilizados pelo Departamento de Atenção Básica do Ministério da

Saúde.

• Necessidades de saúde: Embora não esteja expĺıcito nas regras que os recursos

do SUS sejam distribúıdos de acordo com as necessidades de saúde de um munićıpio
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ou região, optamos por adicionar alguns controles com esse significado para verificar

se o fator está ou não sendo implicitamente considerado. De acordo com Mendes,

Miranda e Cossio (MENDES; MIRANDA; COSSIO, 2008) um dos principais pro-

blemas do atual desenho do SUS é justamente o fato de não considerar essa questão.

A análise emṕırica proposta traz evidências nesse sentido. Os mesmos autores co-

mentam que alguns indicadores que poderiam orientar a distribuição de recursos,

principalmente no que se refere à atenção básica de saúde, são: mortalidade de

crianças menores do que cinco anos; proporção de óbitos por causas mal definidas;

taxa de alfabetização; percentual de indiv́ıduos que vivem em domićılios urbanos

com coleta de lixo e percentual de indiv́ıduos com renda domiciliar menor do que

meio salário-mı́nimo. Das variáveis citadas acima, não utilizamos somente a taxa

de alfabetização e a distribuição de renda no munićıpio. Tais informações só foram

encontradas nas referências dos Censos (2000 e 2010), não podendo ser utilizadas

para uma análise de dados em painel com efeitos fixos no peŕıodo desejado (2002 a

2010). As informações nesta categoria também foram obtidas através do DATASUS.

Em particular, as variáveis de saneamento são coletadas por Agentes Comunitários

de Saúde por meio de visitas domiciliares.

• Renda do munićıpio: Como variáveis de renda, utilizou-se o PIB municipal, além

dos PIBs do estado e da região a que o munićıpio pertence. Foram constrúıdas

também variáveis para medir a riqueza relativa do munićıpio dentro do estado e do

estado dentro da região. As variáveis de renda são controles que podem captar tanto

o efeito de oferta quanto de demanda por serviços de saúde. Por um lado, munićıpios

mais ricos podem ser os polos de atendimento especializado e, por isso, ofertarem

mais serviços e demandarem mais transferências. Por outro lado, munićıpios mais

pobres podem ter maiores necessidades, especialmente no que se refere à atenção

básica, que também recebe recursos especiais do SUS. Em função disso, não é tão

claro o sinal esperado para variáveis desse tipo. Ainda assim, julgamos importante

inclui-las como complemento aos dois efeitos mencionados nas categorias acima. O

PIB municipal é uma variável estimada pelo IBGE para cada ano de referência. Os

demais indicadores de renda foram obtidos a partir da consolidação das variáveis de

PIB Municipal.

• Fatores poĺıticos: Por fim, optamos também por adicionar como controles muni-

cipais variáveis que indicam se, no ano de referência, o partido do prefeito coincide

com o partido do presidente ou com algum dos partidos que ajudaram a eleger o

presidente. Através dessas variáveis, busca-se medir se há também fatores poĺıticos

influenciando as transferências do SUS. Como exposto no caṕıtulo 3, isso não seria
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desejável. Os indicadores referentes aos partidos dos governantes foram obtidos a

partir de pesquisas realizadas pelo IBGE e através da página do Tribunal Superior

Eleitoral (TSE).

A tabela 6 apresenta um resumo descritivo de todas as variáveis utilizadas no

estudo. Todas elas, com exceção das variáveis de PIB, foram obtidas no peŕıodo de 2002

a 2010. O PIB municipal e seus demais agrupamentos estão dispońıveis somente até 2009.

Todas as variáveis são expressas em valores ou quantidades anuais para cada munićıpio.

4.3 Estat́ısticas descritivas e análises iniciais

Em cada ano de referência entre 2002 e 2010, todos os munićıpios que apresen-

tavam informações de arrecadação e de gastos em saúde (próprios e transferências SUS)

preenchidas e válidas foram considerados na base do estudo. Classificamos como válidas

as informações monetárias não negativas.

A tabela 5 apresenta a quantidade de munićıpios considerados em cada ano de

referência. Vale notar que apenas 88 observações apresentavam valores negativos quando

se considerou todo o peŕıodo entre 2002 e 2010. Observa-se também que, apesar das

exclusões, a base constrúıda cobre pelo menos 96.7% dos munićıpios brasileiros em cada

ano de referência. O Brasil possui hoje 5564 munićıpios.

Tabela 5: Total de munićıpios considerados na base do estudo por referência

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

# Munićıpios 5451 5433 5377 5401 5539 5525 5482 5429 5454

% do total 98.1% 97.7% 96.7% 97.1% 99.6% 99.3% 98.5% 97.6% 98.0%

Fonte: Dados do estudo.

As tabelas 7, 8 e 9 apresentam, respectivamente, a distribuição da arrecadação

municipal, das transferências recebidas do SUS e dos gastos próprios em saúde per capita,

ao longo das regiões brasileiras para todo o peŕıodo compreendido no estudo. Para que os

valores monetários sejam comparáveis ao longo dos anos, como já mencionamos, todos eles

foram corrigidos para valores em reais de 2011 através do IPCA. As tabelas apresentam

a média e o desvio de cada variável, seu coeficiente de variação (CV), além dos valores

mı́nimo, máximo e percentis 25, 50 e 75 das distribuições.

Como se pode perceber, a arrecadação per capita média é consideravelmente

mais alta para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em contrapartida, também em

análise univariada, percebe-se que as transferências do SUS per capita são, em média,
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Tabela 6: Variáveis utilizadas nas regressões estimadas

Categoria Variável Descrição

Arrecadação
log arrecad hab* Log da soma das fontes de arrecadação do munićıpio que

compõem a base para a EC-29, em base per capita

Recursos

saúde

log transfSUS hab* Log das transferências do SUS recebidas da União pelo

munićıpio, em base per capita

log recProp saude hab* Log dos recursos próprios do munićıpio gastos em saúde,

em base per capita

Oferta de

serviços de

saúde

per cob pac % estimado de cobertura populacional pelo Programa de

Agentes Comunitários de Saúde (PACS)

per cob psf % estimado de cobertura populacional pelo Programa de

Saúde da Famı́lia (PSF)

prod amb bas hab Quantidade de procedimentos “Básicos” aprovados para

pagamento, dividida pela população do munićıpio

prod amb Nbas hab Quantidade de procedimentos “Não Básicos” aprovados

para pagamento, dividida pela população do munićıpio

Necessidade

de saúde

per coleta lixo % de famı́lias cadastradas pelo PACS/PSF com lixo cole-

tado por serviço, empresa pública ou particular

Mort 5 anos % de óbitos de menores de 5 anos dentre os nascidos vivos

Pop urb % de famı́lias cadastradas pelo PACS/PSF que vivem em

zona urbana

tx obt cmd % de óbitos por causas “mal definidas”

Renda

log PIB Mun hab* Log do PIB municipal per capita

log PIB Estado hab* Log do PIB per capita do estado do munićıpio

log PIB Regiao hab* Log do PIB per capita da região geográfica do munićıpio

pib mun uf Razão entre o PIB per capita do munićıpio e o PIB per

capita do estado

pib uf regiao Razão entre o PIB per capita do estado e o PIB per capita

da região geográfica

Fatores

poĺıticos

ind partido pres Indica se o partido do prefeito e o do presidente coincidem

ind partido aliado Indica se o partido do prefeito participou da coligação que

elegeu o presidente

*Antes de aplicar o log, todos os valores monetários foram corrigidos pelo IPCA para valores em R$ de 2011.

Fonte: Dados do estudo.
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Tabela 7: Distribuição da arrecadação municipal per capita – 2002 a 2010

Região Qtd
Arrecadação per capita (R$ de 2011)

média desvio CV min p25 p50 p75 max

Centro-Oeste 4139 1,351.47 872.22 65% 222.62 796.73 1,132.66 1,635.46 11,153.36

Nordeste 15542 720.98 472.92 66% 0.56 470.33 602.22 798.09 12,212.40

Norte 3776 815.28 570.76 70% 168.14 465.92 633.62 957.50 6,841.47

Sudeste 14969 1,267.12 821.20 65% 189.02 773.03 1,042.67 1,492.58 14,630.43

Sul 10665 1,400.29 750.99 54% 268.73 875.40 1,164.81 1,713.79 7,972.80

Brasil 49091 1,095.50 757.14 69% 0.56 610.23 880.32 1,330.47 14,630.43

Fonte: Dados do estudo.

Tabela 8: Distribuição das transferências SUS per capita recebidas pelos munićıpios – 2002 a

2010

Região Qtd
Recursos SUS per capita (R$ de 2011)

média desvio CV min p25 p50 p75 max

Centro-Oeste 4139 123.49 63.33 51% 13.19 82.55 109.84 149.53 791.82

Nordeste 15542 109.75 57.02 52% 0.10 73.75 102.72 130.89 904.53

Norte 3776 111.89 58.06 52% 0.56 72.57 102.16 138.79 644.24

Sudeste 14969 94.49 58.87 62% 0.00 55.76 83.12 119.51 845.46

Sul 10665 92.76 51.52 56% 17.38 57.89 84.27 114.69 569.94

Brasil 49091 102.73 57.97 56% 0.00 64.90 93.48 126.70 904.53

Fonte: Dados do estudo.

ligeiramente maiores para os munićıpios das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. De

todo modo, essas comparações devem ser feitas com cautela, uma vez que a dispersão é

bastante elevada para as duas variáveis.

Tabela 9: Distribuição dos gastos municipais próprios em saúde per capita – 2002 a 2010

Região Qtd
Gastos próprios em saúde per capita (R$ de 2011)

média desvio CV min p25 p50 p75 max

Centro-Oeste 4139 246.75 166.57 68% 0.42 139.81 206.89 305.42 2,164.22

Nordeste 15542 136.98 95.89 70% 0.06 83.98 114.01 158.79 1,966.51

Norte 3776 149.19 109.85 74% 0.07 80.62 116.69 182.74 1,514.40

Sudeste 14969 254.27 169.70 67% 3.52 147.36 211.04 307.36 2,673.07

Sul 10665 248.42 138.35 56% 7.58 152.09 212.97 308.40 1,523.81

Brasil 49091 207.15 148.70 72% 0.06 110.43 167.05 258.89 2,673.07

Fonte: Dados do estudo.

40



No que se refere aos gastos próprios em saúde, é esperado que a variável apre-

sente uma distribuição similar à da arrecadação municipal, uma vez que, pela legislação

do SUS, cada munićıpio deve despender pelo menos 15% de suas receitas com a área de

saúde. De fato, notamos que, assim como no caso da arrecadação municipal, a média dos

gastos próprios é mais alta para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A dispersão dos

gastos próprios em saúde também é bastante elevada ao longo do páıs.

A tabela 10 apresenta a relação “gastos próprios em saúde / arrecadação mu-

nicipal” ao longo dos anos de estudo. Pela Emenda Constitucional n.o 29, essa é a relação

que deve satisfazer pelo menos 15% anualmente. Os dados mostram que, em média, a

exigência vem sendo superada. Percebe-se também uma leve tendência de crescimento no

indicador ao longo dos anos.

Tabela 10: % médio de gastos próprios sobre arrecadação municipal (EC-29)

Recursos próprios em saúde / arrecadação municipal (%)

Região 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Centro-Oeste 15.15 16.50 17.45 18.69 19.02 18.79 19.27 19.73 20.14

Nordeste 16.52 17.73 18.58 19.05 20.45 19.42 19.56 19.90 19.72

Norte 15.99 16.46 17.78 18.76 19.45 19.23 18.76 19.16 19.12

Sudeste 17.76 19.40 18.91 19.56 20.88 20.63 20.78 21.52 21.80

Sul 14.99 16.70 17.56 17.78 18.46 18.29 18.46 19.12 19.45

Brasil 16.41 17.82 18.30 18.88 19.95 19.47 19.61 20.15 20.28

Fonte: Dados do estudo.

As tabelas 11 e 12 apresentam, respectivamente, análises bivariadas relacio-

nando arrecadação municipal per capita e as transferências per capita recebidas do SUS.

Na primeira tabela a comparação é feita ao longo dos anos e, na segunda, ao longo das

regiões. Para as análises, para cada uma das quebras (anos e regiões), dividiu-se a dis-

tribuição das transferências per capita em quartis (Q1, Q2, Q3 e Q4) e calculou-se a

arrecadação per capita média em cada um desses quartis.

As análises bivariadas demonstram a correlação positiva entre arrecadação

municipal e transferências do SUS per capita. Note que, na tabela 11, em geral, em um

mesmo ano de referência, os valores médios de arrecadação per capita crescem quando

crescem os quartis das transferências SUS. O mesmo acontece quando fixamos uma região

de referência na tabela 12.

A figura 1 traz um gráfico que representa esta análise bivariada para a base

completa de estudos. Cada ponto do gráfico representa o valor médio das transferências

SUS e da arrecadação per capita no respectivo quartil da distribuição de transferências. No
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Tabela 11: Arrecadação municipal per capita média por quartil de transferências SUS – por ano

Arrecadação per capita média (R$ de 2011)

SUS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Q1 824.83 782.74 804.22 968.62 977.03 1,079.45 1,227.91 1,233.02 1,323.41

Q2 753.89 764.85 810.88 985.00 1,031.39 1,137.72 1,316.59 1,238.23 1,312.66

Q3 904.22 901.21 937.73 1,053.13 1,058.00 1,176.71 1,369.29 1,244.95 1,255.04

Q4 1,020.38 1,034.25 1,074.71 1,109.52 1,210.14 1,276.75 1,530.34 1,305.01 1,382.32

Fonte: Dados do estudo.

Tabela 12: Arrecadação municipal per capita média por quartil de transferências SUS – por

região

Arrecadação per capita média (R$ de 2011)

SUS Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

Q1 1065.95 559.87 570.68 1042.25 1070.28

Q2 1307.31 711.79 720.78 1144.01 1206.81

Q3 1432.33 811.33 877.77 1365.62 1538.84

Q4 1600.02 800.9 1091.89 1516.56 1785.19

Fonte: Dados do estudo.

próximo caṕıtulo, a partir da estimação dos modelos em painel, confirmamos a existência

dessa relação positiva mesmo quando se controla por outros fatores.

Figura 1: Dispersão: arrecadação municipal por quartil de transferências SUS

Como já comentado, uma das posśıveis explicações para a relação entre arre-

cadação e transferências é o fato de que os munićıpios que mais arrecadam poderiam ser

também os que mais ofertam serviços de maior complexidade. A fim de começar a in-

vestigar essa questão, realizamos uma outra análise bivariada, associando, a cada quartil

da distribuição da arrecadação municipal, o número médio per capita de procedimentos
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ambulatoriais não básicos realizados. A tabela 13 apresenta essa análise por região do

páıs.

Tabela 13: Média de procedimentos ambulatoriais não básicos per capita por quartil de arre-

cadação – por região

Procedimentos ambulatoriais “Não Básicos” per capita

Arrecadação Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

Q1 2.41 2.06 1.91 3.56 2.48

Q2 2.36 1.82 2.13 3.71 2.31

Q3 1.85 1.58 2.02 3.36 1.69

Q4 1.61 1.09 1.52 2.62 0.92

Fonte: Dados do estudo.

Uma análise simples da tabela não deixa tão clara a existência de uma cor-

relação positiva entre arrecadação e a oferta de procedimentos ambulatoriais não básicos.

Note que, em cada coluna, os valores não aumentam consistentemente quando aumentam

os quartis. Ao contrário, um teste de correlação entre as duas variáveis apontou uma

pequena correlação negativa significante a 5% entre as duas variáveis, da ordem de 3%.

Por outro lado, uma análise similar, mas relacionando quartis do PIB municipal

com a produção ambulatorial não básica, mostra uma correlação mais significativa entre

as duas varáveis. A tabela 14 traz a análise bivariada entre PIB municipal e número de

procedimentos ambulatoriais não básicos. A correlação entre as duas variáveis, também

significativa a 5%, é da ordem de 16%. Assim, é posśıvel que o PIB seja uma proxy

importante para a oferta de serviços especializados.

Tabela 14: Média de procedimentos ambulatoriais não básicos per capita por quartil de PIB

municipal – por região

Procedimentos ambulatoriais “Não Básicos” per capita - média

PIB municipal Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

Q1 1.70 0.91 1.18 1.77 1.25

Q2 1.84 1.21 1.62 2.65 1.64

Q3 2.09 1.59 1.73 3.45 1.79

Q4 2.29 2.53 2.66 4.84 2.42

Fonte: Dados do estudo.

Vale notar também que a correlação entre PIB municipal e arrecadação per

capita é da ordem de 60%. Assim, ainda não parece posśıvel descartar que a primeira

hipótese formulada, de que os que mais arrecadam podem receber mais recursos por
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oferecerem serviços mais especializados, ajude a explicar a relação entre arrecadação e

transferências.

Por fim, a tabela 15 traz estat́ısticas descritivas de todas as variáveis utili-

zadas nas regressões em painel estimadas. Como comentado, para efeito das regressões,

considerou-se o logaritmo dos valores monetários. A tabela mostra que os dados são,

em geral, bem comportados, não apresentando muitos outliers. A própria transformação

logaŕıtmica auxilia também nessa questão com a redução da escala. Como exceções, ci-

tamos as variáveis de produção ambulatorial, mortalidade infantil e PIB relativos, que

apresentam valores máximos mais discrepantes.

Tabela 15: Estat́ısticas descritivas das variáveis utilizadas nas regressões em painel

Variable % p* média desvio min p25 p50 p75 max

log transfSUS hab 100% 4.49 0.54 -8.12 4.17 4.54 4.84 6.81

log arrecad hab 100% 6.82 0.57 -0.58 6.41 6.78 7.19 9.59

log recProp saude hab 100% 5.13 0.64 -2.81 4.70 5.12 5.56 7.89

log PIB Mun hab 89% 8.99 0.73 7.24 8.39 9.01 9.49 12.93

log PIB Estado hab 89% 9.48 0.48 8.37 9.08 9.54 9.87 10.30

log PIB Regiao hab 89% 9.58 0.47 8.80 9.10 9.82 9.98 10.15

pib mun uf 89% 73.63 80.60 13.74 44.13 56.66 78.61 3876.86

pib uf regiao 89% 93.27 20.34 61.83 71.18 95.56 111.04 151.84

per cob pac 100% 83.95 29.70 0.00 82.07 100.00 100.00 100.00

per cob psf 100% 70.62 35.87 0.00 45.93 88.98 100.00 100.00

prod amb bas hab 99% 9.44 10.53 0.00 5.53 7.97 11.16 557.92

prod amb Nbas hab 100% 2.25 3.24 0.00 0.50 1.51 2.85 96.17

Mort 5 anos 89% 2.09 1.74 0.00 1.06 1.88 2.84 42.86

Pop urb 89% 64.45 33.68 0.00 42.81 67.93 100.00 100.00

per coleta lixo 95% 61.12 26.85 0.00 40.11 62.76 84.71 100.00

tx obt cmd 100% 13.88 15.59 0.00 3.23 8.47 18.48 100.00

ind partido pres 100% 0.09 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ind partido aliado 100% 0.10 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

* %p = % preenchimento da variável

Fonte: Dados do estudo.
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5 Resultados

Com o objetivo de interpretar melhor os resultados, foram estimadas seis re-

gressões em painel com efeitos fixos, todas com especificação semelhante à apresentada

na equação (1). A cada estimação, novos controles foram adicionados. A variável res-

posta utilizada foi sempre o logaritmo das transferências SUS per capita recebidas pelos

munićıpios. As dummies de ano, para controlar eventuais tendências no tempo, foram

mantidas em todas as regressões.

A tabela 16 apresenta os coeficientes estimados em cada etapa. A regressão [1]

foi estimada apenas com a variável de arrecadação, para avaliarmos seu efeito médio,

sem controles. Para as demais regressões, acrescentou-se: [2] controles de renda; [3]

controles de oferta em saúde; [4] indicadores de necessidade de saúde; [5] fatores poĺıticos.

Adicionalmente, estimou-se a regressão [*], em que os gastos próprios em saúde também

foram inclúıdos. Esta última regressão foi tratada como um resultado adicional em função

da posśıvel endogeneidade do controle, como comentado na seção 4.2 do caṕıtulo 4.

No caso das variáveis monetárias, uma vez que todas estão na forma lo-

gaŕıtmica, assim como a variável resposta, o coeficiente estimado pode ser interpretado

diretamente como a variação percentual no volume de transferências SUS quando a res-

pectiva variável aumenta em 1%, tudo mais constante. Por exemplo, pela regressão [1],

temos que, em média e sem mais controles, um aumento de 1% na arrecadação muni-

cipal traz um aumento de 0.44% no montante em transferências SUS per capita. Já

para as demais variáveis, que estão representadas em ńıvel, seu coeficiente estimado ve-

zes 100 corresponde ao impacto percentual nas transferências SUS quando a explicativa

aumenta uma unidade 9. Todas as variáveis explicativas não monetárias, com exceção

das produções ambulatoriais e dos indicadores de partido do prefeito, têm sua unidade

expressa em pontos percentuais. Ou seja, seu coeficiente vezes 100 representa o impacto

nas transferências de uma variação de 1 ponto percentual na respectiva variável, tudo

mais constante.

Os resultados evidenciam que a arrecadação municipal é de fato um fator que

influencia positivamente o recebimento de transferências. Observe que seu coeficiente se

manteve positivo e significante a 1% em todas as regressões estimadas. Em particular,

mesmo após a inclusão de todos os controles escolhidos, temos que uma variação de 1%

na arrecadação ainda acarreta em uma variação de 0.33% no volume de transferências

9Veja caṕıtulo 2 de Wooldridge (WOOLDRIDGE, 2002) para a interpretação de elasticidade atribúıda

aos coeficientes quando os valores são regredidos em log.
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Tabela 16: Resultados: Regressões em painel com efeitos fixo – Variável dependente:

log transfSUS hab

Variável
Coeficientes e p-valores

[1] [2] [3] [4] [5] [*]

log arrecad hab 0.43586 0.37872 0.32816 0.32555 0.32558 0.45045

(0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)***

log PIB Mun hab 0.11590 0.07333 0.07012 0.06982 0.07390

(0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)***

log PIB Estado hab 1.52316 0.45047 0.24184 0.22643 0.16094

(0.000)*** (0.053)* (0.266) (0.298) (0.456)

log PIB Regiao hab -0.29169 0.73680 0.73337 0.74957 0.80635

(0.283) (0.004)*** (0.002)*** (0.002)*** (0.001)***

pib mun uf -0.00042 -0.00028 -0.00030 -0.00030 -0.00029

(0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)***

pib uf regiao -0.01883 -0.00707 -0.00470 -0.00455 -0.00382

(0.000)*** (0.006)** (0.051)* (0.058)* (0.109)

per cob pac 0.00152 0.00028 0.00029 0.00029

(0.000)*** (0.014)** (0.013)** (0.011)**

per cob psf 0.00460 0.00447 0.00446 0.00450

(0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)***

prod amb bas hab 0.00070 0.00064 0.00065 0.00064

(0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)***

prod amb Nbas hab 0.00462 0.00531 0.00530 0.00533

(0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)***

Mort 5 anos -0.00064 -0.00063 -0.00041

(0.409) (0.412) (0.591)

Pop urb -0.00037 -0.00037 -0.00040

(0.003)*** (0.003)*** (0.001)***

per coleta lixo 0.00008 0.00008 0.00006

(0.708) (0.720) (0.770)

tx obt cmd -0.00118 -0.00119 -0.00121

(0.000)*** (0.000)*** (0.000)***

ind partido pres 0.01448 0.01374

(0.010)*** (0.014)**

ind partido aliado 0.00392 0.00305

(0.431) (0.536)

log recProp saude hab -0.13562

(0.000)***

dummies de ano sim sim sim sim sim sim

*, **, ***: Variável significante a 10%, 5% e 1% respectivamente.

Fonte: Dados do estudo.
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recebido, quando não adicionamos gastos próprios (equação [5]), ou de 0.45%, quando

adicionamos gastos próprios (equação [*]).

Como discutido, uma das hipóteses formuladas para a correlação entre arre-

cadação e transferências é o fato de que, possivelmente, os munićıpios que arrecadam

mais são também os polos que mais ofertam serviços especializados. Entretanto, o coe-

ficiente obtido nas regressões e, em especial, nas regressões finais, já está ĺıquido desse

fenômeno. Tanto o efeito fixo do painel, quanto as variáveis de renda e os serviços pres-

tados, foram utilizados para controlar essa questão. De todo modo, como a magnitude

do coeficiente associado à arrecadação cai levemente quando adicionamos as variáveis de

renda e os controles de serviços prestados, é posśıvel concluir que ao menos parte da

correlação bivariada entre arrecadação e transferências seja explicada por esse fenômeno.

Na equação [1], uma variação de 1% na arrecadação estava associada a uma variação de

0.44% no volume em transferências. Nas equações [2] e [3], esse valor já cai para 0.38% e

0.33%, respectivamente.

Temos, então, que a arrecadação apresenta um impacto positivo e significante

sobre o recebimento de transferências mesmo quando isolamos o efeito da posśıvel oferta

de serviços especializados por grandes centros, o que interpretamos como evidência da

outra hipótese levantada. Pelo impacto positivo obtido e de acordo com as regras que

determinam as transferências, nossa interpretação é de que os munićıpios que mais ar-

recadam são também os que têm maior propensão a investir em programas e serviços

que recebem recursos em transferências do SUS. Como comentado, nossa hipótese é que,

como os recursos do SUS podem nem sempre ser suficientes, o investimento em alguns

programas e serviços pode exigir grande dispêndio de recursos próprios, o que seria menos

custoso para os munićıpios que arrecadam mais.

Na equação [*], temos que o efeito da arrecadação persiste mesmo quando se

controla pelo volume de gastos próprios, o que fortalece a hipótese de que é uma maior

arrecadação que acarreta em aumento de est́ımulo a aderir a novos programas e ofertar

serviços que recebam transferências.

Notamos ainda que um coeficiente negativo foi encontrado para gastos próprios.

Uma posśıvel interpretação é de que, controlando pelo mesmo ńıvel de arrecadação, os

que mais gastam são aqueles que despendem recursos adicionais de forma voluntária e,

provavelmente, gastam mais do que os 15% exigidos por lei. Nesse caso, parece haver

ind́ıcios de que os gastos voluntários adicionais não levam a um maior recebimento de

transferências. Como se esses gastos adicionais fossem destinados a serviços não neces-

sariamente financiados pelo SUS. Por outro lado, como o sinal obtido foi negativo, outra

posśıvel explicação seria uma eventual endogeneidade entre gastos próprios adicionais e
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transferências. É posśıvel que um aumento de transferências leve a uma redução nos gastos

próprios adicionais. Essa relação pode ser melhor explorada em um trabalho futuro.

Reunindo todas as evidências e, de forma análoga ao resultado obtido por

Chernick, parece haver ind́ıcios de que o próprio mecanismo de transferências e gastos

em saúde induz, de forma impĺıcita, à relação entre arrecadação e transferências e, con-

sequentemente, entre gastos próprios e transferências.

Analisando outros aspectos dos resultados, temos que a inclusão de variáveis

que indicam maior necessidade por saúde afetam pouco o coeficiente da arrecadação muni-

cipal (equação [4]). Assim, aparentemente, a correlação entre arrecadação e transferências

não parece ser consequência de maior necessidade em saúde pelos munićıpios que mais

arrecadam, como esperado.

Além disso, com exceção do percentual de população urbana, os sinais obti-

dos para esses controles parecem estar indo na direção contrária. Seria esperado que os

munićıpios com maior taxa de mortalidade infantil e de óbitos por causas mal definidas

recebessem maior volume de transferências. Também seria esperado que as transferências

fossem menores para os munićıpios que apresentam maior cobertura pelo serviço de co-

leta de lixo. Em ambos os casos, os coeficientes encontrados indicam a relação inversa

ou não foram significantes. Esses resultados reforçam a hipótese de Mendes, Miranda e

Cossio (MENDES; MIRANDA; COSSIO, 2008) de que os critérios de distribuição do SUS

parecem não abranger as necessidades de saúde.

Os resultados apontam ainda que parece haver fatores poĺıticos influenciando

levemente a destinação dos recursos do SUS. Nota-se que as transferências para os mu-

nićıpios cujo partido do prefeito é o mesmo que o do presidente foram 1.4% maiores. No

entanto, o fato de o partido do prefeito ter pertencido à coligação que elegeu o presidente

não se mostrou significante.
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6 Conclusões

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi concebido a partir da Constituição Fe-

deral de 1988, tendo como prinćıpios chaves a universalidade, a equidade e a integrali-

dade na assistência à saúde da população brasileira. Antes do SUS, os recursos federais

concentravam-se nas regiões mais desenvolvidas do páıs e a assistência era restrita à

população empregada através da economia formal. Assim, as transferências intergover-

namentais têm sido uma ferramenta importante do SUS no sentido de promover uma

redistribuição de recursos ao longo do território, como também de atribuir maior capaci-

dade e responsabilidade de gestão aos governos locais.

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi estudar empiricamente alguns

fatores determinantes das transferências intergovernamentais na área da saúde. Em espe-

cial, investigando os aspectos redistributivos das transferências, levantamos e testamos a

existência de uma relação positiva entre arrecadação municipal e o recebimento de recursos

federais através do SUS pelos munićıpios brasileiros.

A análise emṕırica foi realizada através da estimação de modelos em painel

com efeitos fixos. Para tanto, utilizou-se dados dos munićıpios brasileiros no peŕıodo de

2002 a 2010, obtidos, em sua maioria, através do Departamento de Informações do SUS

(DATASUS) e do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS),

ambos do Ministério da Saúde. Como referência teórica, utilizou-se principalmente o mo-

delo apresentado por Chernick (CHERNICK, 1979), que também trata de transferências

condicionais (como é o caso das transferências do SUS), mas no setor de saneamento do

Departamento de Construção Civil e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos. Seu

trabalho é citado por Hines e Thaler (HINES; THALER, 1995) no contexto do flypaper

effect, uma vez que a situação estudada caracterizava a existência de correlação positiva

entre gastos locais e o recebimento de transferências.

A legislação do SUS estabelece que os munićıpios devem dedicar, no mı́nimo,

15% de sua arrecadação para a área de saúde. Assim, também no caso das transferências

na área da saúde no Brasil, além da relação envolvendo a arrecadação, observa-se uma

correlação positiva simples entre gastos próprios dos munićıpios e o recebimento de trans-

ferências. Em prinćıpio, a relação não seria esperada, pois as transferências de que esta-

mos tratando não exigem contrapartidas financeiras expĺıcitas. De todo modo, surge a

oportunidade de investigar o fenômeno à luz da teoria do flypaper effect.

Os resultados apontam que a arrecadação municipal exerce, de fato, um im-

pacto positivo e significante sobre o recebimento de transferências. O SUS prevê a trans-

ferência de recursos adicionais para os polos de atendimento de alta complexidade. Entre-
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tanto, a análise emṕırica isola esse fato e aponta que o impacto positivo da arrecadação

municipal persiste mesmo controlando por renda, gastos próprios, oferta de serviços em

saúde e os próprios efeitos fixos de cada munićıpio.

Levantamos a hipótese de que os munićıpios que mais arrecadam têm mais

incentivos para aderir a programas e/ou ofertar serviços que recebem aporte dos recursos

do SUS. Argumentamos sobre a possibilidade de que os recursos repassados pelo SUS

não sejam suficientes, de modo que uma contrapartida financeira dos governos locais

seria necessária para cobrir os custos dos programas e serviços em sua totalidade. Nesse

caso, como os munićıpios que mais arrecadam têm mais recursos a serem necessariamente

destinados à área da saúde, teriam mais incentivos a aderir aos programas que recebem

transferências. Como consequência, de forma análoga ao identificado por Chernick, seria

como se o próprio mecanismo incentivasse os munićıpios que mais gastam (por terem

arrecadação maior) a receberem mais transferências.

Para fortalecer a hipótese, a análise emṕırica trouxe evidências de que os gas-

tos em saúde voluntários, isto é, que ultrapassam os 15% exigidos por lei, parecem não

ter um impacto positivo sobre o recebimento de transferências, quando se controla por

arrecadação. É como se o maior recebimento de transferências fosse de fato mais incenti-

vado pelo aumento de arrecadação e, consequentemente, das verbas locais que precisam

compulsoriamente ser gastas em saúde, do que simplesmente pelo aumento de gastos

próprios em saúde. Esse resultado pode ser melhor explorado em análises futuras, uma

vez que é posśıvel a existência de certa endogeneidade entre gastos próprios adicionais e

o recebimento de transferências.

Uma das cŕıticas que é feita ao mecanismo de transferências do SUS é o fato

de que ele não leva em consideração as necessidades de saúde das regiões e também

não premia bons resultados (MENDES; MIRANDA; COSSIO, 2008). De fato, a análise

emṕırica identificou impactos no sentido contrário ao esperado para as variáveis explica-

tivas que buscam captar o efeito de necessidades de saúde. Além disso, a análise emṕırica

também trouxe ind́ıcios de que há fatores poĺıticos influenciando levemente o recebimento

de transferências. Os munićıpios cujos prefeitos são do mesmo partido do presidente

recebem, segundo as regressões estimadas, 1.4% a mais em recursos transferidos.

Pensando apenas no aspecto redistributivo, a relação entre arrecadação e trans-

ferências encontrada pode não ser desejada. Os munićıpios que mais arrecadam, em

prinćıpio, têm maiores condições de arcar com as necessidades de saúde de sua população.

Entretanto, para se ter um parecer mais preciso, seria importante avaliar aspectos rela-

cionados a eficácia e eficiência da forma como os recursos estão sendo aplicados pelos

governos municipais que mais arrecadam. Como há evidências de que o SUS não necessa-
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riamente premia bons resultados na aplicação de recursos e também não utiliza critérios

de necessidade de saúde, o tópico merece atenção e poderia ser explorado em trabalhos

futuros.

De todo modo, entendemos que a dissertação levantou e trouxe a confirmação

de uma relação importante e que merece ser melhor investigada. A análise emṕırica trouxe

também a discussão de aspectos relevantes das transferências do SUS. Acreditamos que

os resultados obtidos podem auxiliar formuladores de poĺıticas e especialistas em gestão

pública na busca por evoluções no mecanismo de transferências na área da saúde.
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BRASIL. Glossário do Portal Saúde Transparente. Portal Transparência, Brasilia - DF,

2012. Dispońıvel em: <http://aplicacao.saude.gov.br/portaltransparencia/common/ar-

quivos/Glossario Portal Transparencia.pdf>. Acesso em: 28 out. 2012.
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Braśılia - DF, 2010. v. 13.

BRASIL.Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de saúde. In: CO-

NASS (Ed.). Coleção Para Entender a Gestão do SUS. Braśılia, 2011. v. 1.
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