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RESUMO 

 

 

Ao contrário do que seria esperado em uma previsão teórica simples, 

diversos trabalhos empíricos têm verificado que um aumento das transferências 

intergovernamentais gera um gasto público maior do que uma elevação equivalente 

na renda dos indivíduos. Uma das hipóteses para este fenômeno, conhecido com o 

flypaper effect, é de que a burocracia se apropria das transferências por meio de 

salários, o que é condizente com o pressuposto de que os burocratas estariam 

interessados em maximizar seu próprio orçamento, e se aproveitariam da assimetria 

de informação e poder em relação ao eleitorado. Este trabalho tem o objetivo de 

investigar se tal pressuposto se comprova empiricamente para os municípios 

brasileiros, verificando a relação entre as transferências incondicionais e o 

diferencial de salários entre as esferas pública e privada. Para tanto, utilizamos um 

painel de municípios que cobre o período de 2002 a 2011 e um modelo 

econométrico de variável instrumental. Para medir o diferencial de salário, foi usada 

a Decomposição de Oaxaca, que separa o efeito das características individuais 

daquele que seria gerado pela apropriação. Os resultados apontam para a 

ocorrência de apropriação, considerando não só o setor público e privado formal 

como um todo, mas também seus subsetores. 

 

Palavras-chave:  Apropriação, transferências intergovernamentais, flypaper effect, 

municípios brasileiros. 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

 

Despite what would be expected by a simple theoretical prediction, several 

empiric studies have verified that an increase of the grants-in-aid leads to greater 

public spending in comparison to an equivalent raise in the citizen’s income. One of 

the hypotheses for this phenomenon, known as the flypaper effect, is that the 

bureaucracy appropriates of grants through wages, which is consistent with the 

assumption raised by the literature that bureaucrats would be interested in 

maximizing their own budget and would take advantage of the information and power 

asymmetries compared to the electorate. This paper aims to investigate whether this 

assumption is demonstrated empirically for Brazilian municipalities, verifying the 

relationship between transfers and the wage differential between the public and 

private spheres. Therefore, we use municipalities’ data panel from 2002 to 2011 and 

an instrumental variables model. The wage differential is obtained through the 

Oaxaca Decomposition, which isolates the effect of individual characteristics in 

wages from the resource appropriation result. The results show that there are 

evidences of appropriation, not only when public and private sectors are compared 

as a whole, but also when subsectors are considered. 

 

Keywords: Resource appropriation, intergovernmental grants, flypaper effect, 

Brazilian municipalities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A avaliação da eficiência das transferências intergovernamentais é um 

assunto de interesse tanto da sociedade quanto do governo e em um país como o 

Brasil, que se utiliza intensamente das transferências, este assunto ganha uma 

importância ainda maior (Mendes et. al, 2008). 

 

 A população espera que os recursos recebidos por seus municípios sejam 

despendidos de forma a sanar as necessidades por bens públicos e, além disso, que 

o excedente, caso exista, seja revertido em redução de impostos. Por outro lado, os 

burocratas têm uma função utilidade que não necessariamente se alinha aos 

anseios dos eleitores (Niskanen, 1971) e podem utilizar-se da assimetria de 

informações e poder em relação à população para maximizar seu próprio orçamento, 

como colocado por Wickoff (1991). 

  

 Desta forma, ao contrário do que seria esperado em uma previsão teórica 

simples, as transferências intergovernamentais – especialmente as incondicionais, 

que não demandam qualquer contrapartida e permitem qualquer aplicação – 

acabam não sendo gastas da mesma forma que um aumento de renda, ou seja, em 

bens públicos e privados que reflitam a preferência do eleitor mediano. A redução de 

impostos que a princípio seria observada por um aumento deste tipo de 

transferência não acontece, efeito conhecido como Flypaper Effect. 

 

Uma das hipóteses para tal fenômeno é de que as transferências são 

apropriadas pela burocracia na forma de salários, tese testada e comprovada por 

Marconi et. al. (2009) para os estados brasileiros. Para tanto, utilizaram-se do 

diferencial de salários entre o setor público e privado, valendo-se da Decomposição 

de Oaxaca (1973), capaz de isolar o efeito da apropriação de recursos das 

diferenças salariais decorrentes das características individuais dos trabalhadores de 

cada grupo. 

 

 Este estudo tem o intuito de verificar se os resultados encontrados por 

Marconi, Arvate, Moura Neto e Palombo (Marconi et. al., 2009) se aplicam aos 
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municípios do Brasil. Para tanto, usaremos um modelo semelhante ao proposto 

pelos autores e um painel com mais de cinco mil municípios brasileiros entre os anos 

de 2002 e 2011 para o estudo econométrico. 

 

 Este trabalho foi organizado em cinco partes, sendo a primeira esta 

introdução. O segundo capítulo se dedica à revisão bibliográfica tanto sobre as 

transferências intergovernamentais no Brasil, como sobre o flypaper effect, que se 

apresenta como um efeito colateral às transferências incondicionais. O capítulo 3 

expõe o modelo empírico e os dados utilizados, oferecendo ainda uma revisão sobre 

a Decomposição de Oaxaca e propondo o uso de uma variável instrumental 

sugerida por Mattos, Rocha e Arvate (Mattos et. al., 2011). O quarto capítulo discute 

os resultados e o capítulo final apresenta as conclusões e considerações finais. 
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2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS E ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

 

 

2.1 Transferências Intergovernamentais no Brasil 

 

 

Os municípios brasileiros são altamente dependentes das transferências 

intergovernamentais. Em 2011, as transferências correntes chegaram a representar 

90% de toda a Receita Orçamentária entre os municípios dos estados do Maranhão 

e Piauí, os mais dependentes. Neste mesmo ano, mesmo entre os municípios 

menos dependentes do estado do Rio de Janeiro, o peso das transferências no total 

da receita foi superior a 50%. 

 

Na média dos municípios brasileiros, apenas 20% da Receita Orçamentária 

advém do recolhimento de tributos no próprio município e a dependência das 

transferências correntes atinge 69%, como pode ser visto no gráfico abaixo. 

 

 
Gráfico 1: Representatividade média de Transferênci as Correntes e Receita Tributária na Receita 

Orçamentária dos municípios brasileiros, por estado , em 2011. 

Fonte: Finanças Municipais do Brasil (Finbra), 2011. 

 

O gráfico também evidencia uma enorme disparidade regional: os municípios 

do Norte e Nordeste possuem baixa Receita Tributária e são todos muito 

dependentes de transferências para compor suas Receitas Orçamentárias, enquanto 

os municípios do Sul e Sudeste arrecadam mais e, portanto, ficam no final do 

ranking de dependência. Desta forma, fica claro que a redistribuição regional – um 
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dos objetivos das transferências intergovernamentais – se faz necessária e é 

praticada, criando-se mecanismos para a retirada de recursos fiscais dos municípios 

mais ricos/desenvolvidos e inserção naqueles mais carentes. 

 

Apesar de a redistribuição regional ser uma característica bastante valorizada 

na formulação de políticas de transferência, como colocado por Mendes et al. 

(2008),  apenas considerar o volume arrecadado em determinado município poderia 

causar desperdício de recursos públicos, já que cada localidade tem uma demanda 

economicamente viável por bens e serviços. Não faria sentido, por exemplo, 

construir um hospital com grande capacidade em um município pouco populoso 

havendo outra região com mais pessoas carentes pelo serviço médico-hospitalar, 

ainda que o primeiro local tivesse arrecadação de recursos mais baixa que o 

segundo. Este exemplo reflete o conceito de hiato fiscal, que é a diferença entre a 

capacidade de arrecadação e a demanda economicamente viável por bens e 

serviços públicos de determinado local. 

 

Outra característica desejável nas transferências intergovernamentais é a de 

permitir a autonomia subnacional, uma vez que os governos locais estariam mais 

aptos a entender a realidade da população, o que favoreceria a implementação de 

políticas que atendessem de forma mais eficaz cada região. Por outro lado, mesmo 

que o governo federal desejasse ser mais ativo em políticas locais, o custo de 

obtenção de informações relevantes sobre tais necessidades seria proibitivo 

(Mendes et al., 2008). 

 

Um tipo de transferência muito utilizada no Brasil, que vai ao encontro das 

três características perseguidas acima elencadas – redistribuição regional, redução 

do hiato fiscal e autonomia subnacional – é a transferência incondicional 

redistributiva. Como sugere o nome “incondicional”, sua aplicação não é vinculada a 

nenhum fim específico, o que favorece a autonomia, e não exige contrapartida do 

órgão receptor dos recursos. São “redistributivas” porque têm critérios de repartição 

dos recursos definidos por fórmulas baseadas na população – em geral, renda per 

capita – sem considerar o local de arrecadação do tributo. Os exemplos mais 

conhecidos são o FPE (Fundo de Participação dos Estados) e FPM (Fundo de 

Participação dos Municípios). 
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Embora apresentem as vantagens citadas, as transferências incondicionais 

redistributivas tendem a dificultar a accountability do sistema, ou seja, tendem a 

reduzir a capacidade de avaliação da aplicação dos gastos públicos por parte da 

população, à medida que há a dissociação entre a origem dos recursos e o esforço 

tributário do próprio município (ilusão fiscal). Outro efeito colateral negativo é um 

desestímulo geral na arrecadação de impostos, à medida que quanto maior o hiato 

fiscal, maior deverá ser a transferência. Por fim, a literatura mostra evidências de 

que há tanto uma deterioração da qualidade do gasto quanto uma expansão mais do 

que proporcional do gasto do ente receptor. Estes efeitos negativos estão 

associados ao que ficou conhecido como Flypaper Effect, que será explorado na 

próxima sessão. 

 

 

2.2 Flypaper Effect 

 

Como posto por Niskanen (1971), Romer e Rosenthal (1979), Wickoff (1988), 

Wickoff (1991) e diversos outros economistas, a teoria do eleitor mediano prevê que 

o nível de gastos do governo deva corresponder à parcela de bens e serviços 

públicos da cesta preferida pelo eleitor mediano. Uma vez que o eleitor pode 

escolher os gastos públicos locais conforme sua preferência, uma transferência 

intergovernamental incondicional seria equivalente e, portanto, substituta, a uma 

transferência de renda direta ou aumento da renda. 

 

Lutz (2004) complementa esse argumento afirmando que a propensão 

marginal ao gasto em bens públicos do eleitor mediano pode ser representada por 

uma curva de Engel não linear, indicando que as preferências se alterariam 

conforme o nível de renda, de forma que, a partir de certo patamar, o eleitor tenderia 

a bens privados. 
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Figura 1: Curva de Engel - Trajetória Côncava da Ex pansão de Renda. 

Fonte: Adaptado de Lutz, 2004. 

 
Devido a fungibilidade entre renda pessoal e transferências, Wickoff (1991) e 

Bradford and Oates (1971a,b) afirmam que um aumento de transferências 

intergovernamentais incondicionais deveria gerar uma redução de impostos de 

mesma magnitude das transferências conforme a preferência do eleitor tendesse 

aos bens privados. 

 

Contudo, a previsão teórica do eleitor mediano se mostra inconsistente com 

as observações feitas por diversos estudos sobre o tema: comparadas ao efeito da 

renda privada nos gastos do governo local, as transferências incondicionais geram 

um aumento desproporcional de gastos públicos. O dinheiro do setor privado tende a 

se manter na esfera privada e o dinheiro do setor público, originado das 

transferências intergovernamentais, tende a ser despendido no próprio setor.  

Ademais, Hines e Thales (1995) apontam alguns resultados de estudos em que o 

recebimento de transferências intergovernamentais não foi compensado por redução 

de impostos, conforme seria esperado ceteris paribus. 

 

O fenômeno relatado acima foi denominado por Arthur Okun Flypaper Effect 

e, segundo Inman (2008), motivou mais de 3500 estudos com o intuito de 

$ Bens 

Públicos 

Trajetória da 
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documentá-lo e explicá-lo. O próprio Inman (2008) investiga quatro possíveis 

explicações encontradas na literatura: erros de medição (dados), variáveis omitidas, 

ilusão fiscal e política. Em relação à primeira explicação para o flypaper, o autor 

coloca que haveria uma confusão entre os subsídios que baixam o preço marginal 

de serviços públicos e as transferências que deslocam para fora a restrição 

orçamentária do cidadão representativo, mostrando que tal argumentação pode ser 

refutada por trabalhos como o de Wyckoff (1991), que classifica corretamente os 

programas assistenciais e continua observando o flypaper. 

 

Uma segunda explicação investigada por Inman (2008) e também por Hines e 

Thaler (1995) diz respeito a um problema econométrico, as variáveis omitidas. 

Ambos os trabalhos citam como caso emblemático a observação de Hamilton 

(1983), que percebeu que as elasticidades da demanda para serviços públicos não 

refletiam apenas o incremento de renda, como também características particulares 

das comunidades locais: dependendo do nível de renda, a população apresentava 

uma cesta preferida distinta. No entanto, mesmo colocando controles melhores em 

relação às características da população, o flypaper effect persistia. 

 

Como terceira explicação, Inman (2008) indaga sobre complexidade dos 

programas de transferência, argumentando que o eleitor mediano perde a noção da 

dimensão dos valores repassados para o governo local, sofrendo uma ilusão fiscal. 

Esta idéia é bastante explorada por Filimon, Romer e Rosenthal (1982) que, 

utilizando uma amostra de escolas dos distritos de Oregon, desenvolvem um modelo 

assumindo que a percepção dos eleitores é imperfeita com relação aos gastos do 

governo e às transferências intergovernamentais. Além disso, admitem que é do 

interesse dos fornecedores de serviços públicos (burocratas) não gerar informação 

completa para os eleitores sobre as transferências intergovernamentais recebidas. 

 

Filimon, Romer e Rosenthal (1982) argumentam que não haveria ilusão fiscal 

se os políticos trabalhassem para garantir a cesta preferida do eleitor representativo. 

Desta forma, se há um excesso de gastos devido à falta de informação sobre as 

transferências, caberia aos políticos e burocratas – que têm pleno conhecimento da 

base fiscal e do montante transferido pelo governo federal – fornecer informação aos 
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eleitores. No entanto, uma vez que desejam maximizar o orçamento1, não possuem 

nenhum incentivo para tal; ao contrário, ganham quanto maior for o grau de ilusão 

fiscal do cidadão. 

 

Romer, Rosenthal e Munley (1992) replicam a análise para uma amostra de 

escolas de Nova Iorque, concluindo que nos distritos maiores (com mais de vinte mil 

estudantes) o flypaper é muito mais efetivo, assim como a tendência de 

maximização de orçamento por parte dos burocratas, enquanto em distritos 

menores, os efeitos do aumento de renda e do recebimento de transferências 

podem ser equiparados. 

 

Lutz (2004) investigou a ocorrência do flypaper effect após a reforma escolar 

de New Hampshire, que é um estado conhecido por ter uma população bastante 

ativa politicamente e próxima às decisões sobre a aplicação dos recursos. Os 

impostos seriam coletados e gastos localmente, e qualquer excesso de arrecadação 

seria devolvida para os contribuintes sob a forma de redução de impostos. 

Adicionalmente, permaneceria com a comunidade local a decisão sobre o destino do 

recurso dentro do sistema de ensino. O que ocorreu foi que, após a reforma, houve 

uma redução de impostos sobre propriedade compensatória de 75 a 80% e esse 

percentual aumentou nos anos seguintes. Estes resultados demonstraram que as 

transferências do governo e a renda podem ser consideradas fungíveis em New 

Hampshire, provavelmente devido às condições particulares do local, levando o 

autor a sugerir que a ilusão fiscal e a captura pela burocracia devam ser o motivo do 

efeito flypaper. 

 

Ainda sobre a ilusão fiscal, Hines e Thaler (1995) apresentam um resultado 

interessante obtido em uma amostra de comunidades da Pensilvânia na qual os 

trabalhadores pagavam impostos na cidade onde trabalhavam, e não onde viviam. 

Constatou-se que a elasticidade de gastos da porção arrecadada de não-residentes 

era de 0,41, superior àquela originada pela arrecadação de residentes (de 0,27). 

Além disso, comunidades com muito overhead apresentavam elasticidade superior a 

                                                           
1 Niskanen (1971, p. 38) foi o pioneiro na idéia de maximização do orçamento pelos burocratas. 
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“1” e estavam mais propensas a iludir os eleitores sobre a magnitude dos recursos 

locais. 

 

Tanto no trabalho de Hines e Thaler (1995), quanto no de Lutz (2004) e de 

Filimon, Romer e Rosenthal (1982), os políticos e burocratas têm um papel 

fundamental para a ocorrência do flypaper. E o fator político é justamente a quarta 

explicação averiguada por Inman (2008). Para ele, os eleitores são racionais, mas 

há uma incompletude contratual em sua relação com políticos e burocratas, de 

forma que o flypaper passa a ser uma questão de agente/principal.  

 

Uma abordagem semelhante é apresentada por Wickoff (1991) que, ao testar 

as explicações mais clássicas para o fenômeno – 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 dos 

eleitores não terem conhecimento das transferências intergovernamentais – conclui 

que nenhuma das teorias explica completamente o flypaper.  O autor, então, atribui 

o efeito à assimetria de poder entre burocratas e eleitores, argumentando que a 

decisão de gasto das transferências estaria totalmente a cargo do primeiro grupo, 

não tendo o eleitor nenhum poder de barganha, o que seria provado pela 

constatação de que, ainda que se mudasse da jurisdição, o eleitor não levaria 

consigo “sua parte” da transferência. 

 

Em outro trabalho, Wickoff (1988) apresenta um modelo alternativo, do tipo 

sugerido inicialmente por Niskanen (1971), em que se assume que os burocratas 

maximizam o orçamento. O modelo de 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), sendo que os primeiros teriam uma 

clara vantagem de informação em relação ao último. 

 

Migué e Bélanger (1974) exploram a idéia do poder discricionário dos 

burocratas, admitindo que estes possam obter satisfação em direcionar recursos 

alocados para a instituição a que servem para outros fins, não necessariamente 

ligados ao aumento de produtividade. Em um mundo não competitivo, onde os 
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administradores operam com algum grau de liberdade, há espaço para o uso de 

recursos de acordo com suas preferências. Apesar da dificuldade de definir as 

preferências ou os objetivos dos burocratas (na década de 70, um grande número 

de possíveis funções de utilidade já tinham sido atribuídas aos burocratas, como 

tamanho da empresa, salário, benefícios sociais, prestígio, poder e segurança e 

facilidade em administrar), indubitavelmente a aquisição de bens estaria na cesta de 

bens preferida deste grupo. 

 

Niskanen (1971, p. 38) oferece uma abordagem alternativa para o estudo da 

função de utilidade de um burocrata. Salário, reputação pública, produto total do 

bureau, facilidade para implementar mudanças e facilidade para administrar o 

bureau estariam presentes na função utilidade, sendo que – com exceção à última 

variável – todas seriam funções monotônicas e crescentes do orçamento total do 

bureau enquanto esse burocrata estiver no cargo. Niskanen apresenta vários 

argumentos para defender a idéia de que os burocratas maximizam o orçamento de 

seus bureaus e preconiza que, ao maximizar o orçamento, o burocrata tem interesse 

em distribuir parte dos aumentos alcançados no orçamento na forma de salários 

para os empregados do bureau, a fim de melhorar sua governabilidade. 

 

Marconi et. al. (2009) assumem o pressuposto de que os burocratas estão 

apenas interessados em maximizar seu próprio bem-estar e comprovam, através de 

investigação empírica, que as transferências recebidas pelos governos estaduais no 

Brasil estão sendo apropriadas pela burocracia na forma de salários. Os autores 

destacam ainda que os burocratas estariam se apropriando das transferências 

intergovernamentais do tipo incondicionais (garantidas por Lei) e apresentam três 

justificativas para essa afirmação: o volume de transferências incondicionais é três 

vezes maior do que o de voluntárias (acordos e convênios); a estabilidade dos 

recursos advindos das transferências incondicionais é muito grande, já que são 

garantidas pela lei, o que não se pode dizer das transferências voluntárias, que 

precisariam ser negociadas ano a ano; e, finalmente, a Constituição não estipula 

nenhum fim específico para estas transferências. 

 

Hines e Thaler (1995) também ressaltam o uso de transferências 

incondicionais nos estudos sobre o assunto, evidenciando que embora o flypaper 
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tenha desaparecido em alguns trabalhos após tratamentos econométricos, o efeito 

se manteve naqueles que utilizaram transferências incondicionais: Inman (1971), 

Weicher (1972), Gramlich e Galper (1973) e Bowman (1974). 
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3 ESTRATÉGIA EMPÍRICA E DADOS 

 

 

Como colocado na seção anterior, Marconi et. al. (2009) propuseram um 

estudo empírico a fim de verificar se as transferências recebidas pelos governos 

estaduais brasileiros (FPE) são apropriadas pela burocracia na forma de salários. 

Para tanto, utilizaram como medida de apropriação o diferencial de salário entre a 

esfera pública e privada, através da técnica de decomposição de Oaxaca (1973). Os 

resultados obtidos mostram que as transferências realmente estimulam a 

apropriação por parte dos burocratas nos estados, sejam eles estatutários ou 

contratados sob o regime CLT. 

 

Este trabalho busca responder à questão principal proposta por Marconi et. al. 

(2009) – se há apropriação das transferências incondicionais na forma de salários – 

considerando o contexto dos municípios brasileiros. Um modelo econométrico 

semelhante ao proposto por esses autores é estimado, mas a partir da especificação 

de um modelo de variável instrumental. Marconi et. al. (2009) ressaltam o possível 

problema de endogeneidade das transferências na regressão por eles estimada, 

mas argumentam que, no caso das transferências para os estados, que são 

determinadas pela Constituição e algumas leis complementares, pode-se admitir 

exogeneidade. Para os autores, o retorno individual de lobistas ou grupos políticos 

em tentar redistribuir recursos de forma diferente àquela definida na lei é zero. Isso 

porque, para modificar essa legislação no Brasil, é requerida a maioria simples em 

votos tanto no Senado quanto na Câmara de deputados. Com isso, os autores 

consideram que as transferências para os estados no Brasil são determinadas por 

regras exógenas. 

 

Neste estudo a unidade de análise são os municípios e, apesar do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) – principal transferência incondicional 

redistributiva para municípios – também estar previsto pela Constituição, fez-se a 

opção de usar um modelo de variável instrumental para tratar o potencial problema 

de endogenidade das transferências. Para construção da variável instrumental, foi 

feito o cálculo das transferências incondicionais que deveriam ser recebidas por 

cada município com base na regra de cálculo do FPM, conforme sugerido por 
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Mattos, Rocha e Arvate (2011) e explicado detalhadamente na subseção 3.2.  A 

regressão foi estimada a partir de dados em painel com mais de 5.200 municípios, 

no período entre 2002 e 2011. 

 

Esta seção tem como objetivo fundamentar e explicar tanto a construção do 

diferencial de salários de Oaxaca, quanto à variável instrumental utilizada, além de 

expor a equação estimada proposta por Marconi et. al. (2009) e, por fim, mostrar 

como a construção de dados foi realizada. 

 

 

3.1 Construção do Diferencial Salarial pela Decompo sição de Oaxaca 

 

 

Marconi et. al. (2009) utilizam o diferencial de salários entre o setor público e 

privado como medida de apropriação de transferências. Os autores descartam a 

possibilidade de que haja um prêmio nos salários públicos como política de combate 

à corrupção, argumentando que os governos têm outros instrumentos para fazer tal 

combate e que, caso agissem através de salários, teriam que empregar orçamentos 

muito mais ostensivos. 

 

Entretanto, o uso do diferencial de salários não é simples, uma vez que é 

necessário tornar os diferentes grupos comparáveis. Para transpor este obstáculo, 

fizeram uso da decomposição de salários proposta por Oaxaca (1973), largamente 

empregada em estudos sobre o mercado de trabalho e capaz de separar o efeito 

das características observáveis (anos de estudo, experiência, idade, sexo etc) na 

diferença de salário. 

 

O método de Oaxaca (1973) foi criado para determinar a discriminação entre 

trabalhadores do sexo feminino e masculino nos Estados Unidos. O autor define a 

discriminação como o percentual do diferencial de salários entre dois grupos 

perfeitamente substituíveis, tratando-a como a diferença entre a razão de salários 

real e a razão de salários na ausência de qualquer discriminação no caso de grupos 

não substituíveis. 
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Adaptando a Decomposição de Oaxaca para nosso objeto de estudo, o 

análogo da discriminação entre o sexo feminino e masculino é a apropriação entre o 

setor privado e público. Assim, a apropriação pode ser descrita como: 

 

� =
�����
���	
 �(�����

���	
 )�

(�����
���	
 )� ;   (1) 

 

sendo 

 
�����
���	


: Razão observada entre salário público e privado; 

(�����
���	


)�: Razão na ausência de discriminação. 

 

A expressão equivalente em logaritmo natural é: 

 

ln(� + 1) = ln ������
���	


� − ln ( ������
���	


�
�

)   (2) 

 

Oaxaca (1973) mostra que a resolução da questão depende unicamente da 

estimação da razão entre salários na ausência de apropriação, que é o termo 

desconhecido da equação. 

 

Contudo, a resolução econométrica só é possível através do pressuposto de 

que, na ausência de apropriação, a estrutura de salários do setor público pode ser 

aplicada ao setor privado, e vice-versa, o que é equivalente a tomar ������ e ���� ! 

como iguais considerando as estimações de salários por Mínimos Quadrados 

Ordinários abaixo: 

 

ln"#$����% = &'′����������   e  ln"#$�� !% = &'′�� !���� ! 

 

onde 
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#$���� * #$�� ! ∶ Salário médio dos trabalhadores públicos e privados, 

respectivamente; 

&'′���� * &'′�� ! ∶ Vetor das características individuais médias; 

������ * ���� ! ∶ Vetor dos coeficientes estimados. 

 

Essas duas estimações são aplicadas no cálculo, em logaritmo natural, do 

diferencial de salários entre o setor público e privado:  

 

� =  #,,,,-./0−#,,,,-123
#,,,,-123

    �       ln(� + 1) = ln"#$����% − ln"#$�� !%                 (3) 

 ln(� + 1) = &'′���������� − &'′�� !���� !            (4) 

 

Tomando-se então 

 

∆&'5 = &'′���� −  &'′�� ! e ∆�� = ���� ! −  ������ 

 

Podemos adotar a premissa de que a estrutura de salário do setor público 

prevaleceria na ausência de apropriação, substituindo então ���� ! por ∆�� −  ������ na 

equação (4), de forma que: 

 

ln(� + 1) = ∆&'5 ∗ ������ − &'′�� ! ∗ ∆��  (5) 

 

Deste modo, verifica-se que a decomposição do diferencial de salários pode 

ser expressa pela diferença decorrente das características individuais (6) e pelo 

efeito da apropriação (7), que é o termo adicional da equação: 

 

  (�����
���	


)� = ∆&'5������   (6) 

 

  ln"� + 17 % = −&'′�� !∆��  (7) 
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De maneira análoga, pode-se adotar a premissa de que a estrutura de salário 

do setor privado prevaleceria na ausência da apropriação, obtendo-se: 

 

  (�����
���	


)� = ∆&'5���� !   (8) 

 

  ln"� + 17 % = −&'′����∆��  (9) 

 

 Portanto, a adoção de ambas as premissas separadamente fornece um range 

de valores para a apropriação entre os resultados obtidos em (2) e (4), calculados a 

partir das estimações que têm como variável dependente o logaritmo natural dos 

salários (público ou privado) e como variáveis explicativas, o vetor de características 

individuais do agrupamento em questão e dummies de ano: 

 

  89(:;0á12=) > = �� + �?@;1;AB*1íDB2A;D_F9G232G.;2D > + �H�IJ > +  K > (10) 

 As variáveis que compõem o vetor de características individuais e suas 

respectivas estatísticas descritivas estão relacionadas no subitem 3.4.1. O índice i 

representa a dimensão local (municípios brasileiros) e t os anos. 

 

 

3.2 Variável Instrumental 

 

 

Conforme foi colocado no início deste capítulo, a literatura sobre 

transferências aponta para a possibilidade de causalidade reversa entre 

transferências governamentais e apropriação de salários. Como destacam Marconi 

et. al. (2009), embora os fundos sejam transferidos pelo governo federal, a escolha 

de como despendê-los, seja em serviços para a população ou em aumento de 

salários dos burocratas, pertence ao governo local; a preponderância do segundo 

tipo de gasto poderia aumentar a demanda não atendida da população por bens e 

serviços públicos, o que no limite incentivaria mais transferências. Apesar disso, os 

autores consideram a causalidade em apenas uma direção (do governo federal para 

os estados), argumentando que o Fundo de Participação dos Estados (FPE) tem 
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como fato gerador uma regra estabelecida pela Constituição e, desta forma, 

dificilmente alterada. 

 

Assim como o FPE, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) – principal 

transferência incondicional redistributiva para municípios – também está previsto 

pela Constituição (1988, Art. 159, inciso I, alínea “b” e ADCT art. 34, § 2º, incisos I e 

III) e possui regras bem delineadas. Pela redação inicial, 17% de toda arrecadação 

líquida de Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

eram direcionados ao FPM, mas este percentual foi aumentado gradativamente até 

atingir 22,5% em 1993. Uma alteração importante foi introduzida pela Emenda 

Constitucional nº 55, de 20 de setembro de 2007, que acrescentou a alínea “d” ao 

art. 159, inciso I, adicionando 1% ao percentual do FPM (que assim passou a ter 

alíquota de 23,5%). Deve-se notar que, como o repasse do FPM é uma alíquota da 

arrecadação do IR mais IPI, o montante transferido a cada período é diretamente 

proporcional ao desempenho da arrecadação líquida desses impostos no período 

anterior. Em relação à repartição de recursos, pelo Decreto-Lei nº 1.881, de 27 de 

agosto de 1981, 10% são direcionados para as capitais, 3,6% para a reserva – 

municípios do interior com mais de 142.633 habitantes – e os 86,4% restantes para 

os demais municípios do interior. Os critérios para o cálculo de coeficientes das 

capitais, reserva e interior estão diretamente ligados à população e renda per capita 

dos municípios, e serão explanados com detalhes no Apêndice deste trabalho. 

 

A despeito das regras definidas, Mattos, Rocha e Arvate (2011) trazem uma 

visão diferente da de Marconi et. al. (2009) quanto à rigidez das transferências do 

FPM, alegando que a regra atual é fruto de várias alterações ao longo dos anos 

provocadas pela insatisfação política com a regra vigente em cada período, e que há 

um processo de barganha alicerçado no status político de cada município que 

permite que alterações nas variáveis de redistribuição (nível de população e a renda 

per capita) não necessariamente reflitam na participação no fundo, o que é 

evidenciado por casos de municípios que tiveram sua população diminuída, mas 

conseguiram manter seus repasses inalterados durante o exercício. A própria regra 

favorece este comportamento: os municípios têm a possibilidade de reclamar e 

negociar sua parcela da distribuição até 30 dias após a publicação dos coeficientes. 

Ou seja, haveria variáveis omitidas (ex: influência política e atuação de grupos de 
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interesse) que precisariam ser tratadas. Além disso, Mattos, Rocha e Arvate (2011) 

colocam que os governos locais possuem incentivos para serem menos eficientes 

na arrecadação de impostos, dado que isto implica na recepção de um volume maior 

de transferências, havendo o que chamam de claro problema de endogeneidade. 

 

Haveria, portanto, a necessidade de utilização de uma variável instrumental 

que fosse capaz de resolver esse problema de endogeneidade. Tal instrumento 

deve capturar as transferências do governo federal sem ser influenciado pela 

eficiência da arrecadação local, e mais, deve capturar efeitos não observáveis. 

 

Utilizaremos o instrumento criado por Mattos, Rocha e Arvate (2011), 

construído a partir dos coeficientes estabelecidos na regra de transferências do 

FPM, mas apenas de um determinado ano – no nosso caso, 2007 – a fim de eliminar 

o viés de tempo. O coeficiente de cada município (baseado em população e renda 

per capita, vide Apêndice) é multiplicado pela participação do mesmo no montante 

distribuído, como ilustrado nos exemplos abaixo: 

 

� Variável Instrumental para Capital e Interior 

 

Para os municípios da capital e interior (que não reserva), a variável 

instrumental é produto da repartição de recursos entre os tipos de município 

(10% para capitais e 86,4% para o interior), do coeficiente específico do 

município e de 22,5% do montante de IPI e IR arrecadados no ano anterior; 

 

Tabela 1: Exemplo de cálculo da variável instrument al para municípios da capital e interior. 

UF  Município Tipo 

Repartição 
por Tipo de 
Município 

(Decreto-Lei 
1.881/81) 

Coeficiente 
2007 

(Cálculo 
vide 

Apêndice) 

Arrecadação 
2006 em R$ 

Milhões 
(Portaria nº 402, 

27/06/2017 – 
Tesouro Nacional) 

Recursos 
Direcionados ao 

FPM 
(em R$ Milhões) 

Variável 
Instrumental 

(em R$) 

(A) (B) IPI IR 
(C) = 22,5% * (IPI + 

IR) 
(A) * (B) * (C) 

RO  Porto Velho  Capital 10% 2,76% 
26.780 132.384 35.812 

98.808.501 

RO Ariquemes Interior 86,4% 4,13% 49.124.568 

Fonte: Dados do estudo. 
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� Variável Instrumental para Reserva 

 

Para os municípios do interior que participam da reserva, a variável 

instrumental é calculada pela soma do montante a ser distribuído pela regra 

de município do interior (descrita anteriormente) e pelo complemento 

referente à reserva (3,6% do produto entre o coeficiente de reserva do 

município e 22,5% da arrecadação de IPI e IR do ano anterior). 

 

 

Tabela 2: Exemplo de cálculo da variável instrument al para municípios da reserva. 

UF  Município Tipo 

Repartição 
por Tipo de 
Município 

(Decreto-Lei 
1.881/81) 

Coeficiente 
2007 

(Cálculo 
vide 

Apêndice) 

Arrecadação 
2006 em R$ 

Milhões 
(Portaria nº 402, 

27/06/2017 – 
Tesouro Nacional) 

Recursos 
Direcionados ao 

FPM 
(em R$ Milhões) 

Variável 
Instrumental 

(em R$) 

(A) (B) IPI IR 
(C) = 22,5% * (IPI + 

IR) 
(A) * (B) * (C) 

PA Altamira Interior 86,4% 1,22% 
26.780 132.384 35.812 

14.576.235 

PA Altamira Reserva 3,6% 0,11% 1.474.249 

        

16.050.484 

Fonte: Dados do estudo. 

 

As razões dadas para justificar o instrumento como válido são: i) a regra de 

distribuição foi inicialmente estabelecida há muitos anos e tem sido alterada no 

decorrer do tempo, de forma que é a razoável assumir que o efeito estoque foi 

reduzido; ii) a regra de distribuição é legalmente definida e, portanto, definitivamente 

exógena. 

 

 

3.3 Equações Estimadas para Verificação da Hipótese  de Apropriação 

 

 

Para verificar a hipótese de apropriação de recursos pela burocracia 

sustentada pelo sistema de transferências intergovernamentais, utilizamos o modelo 

proposto por Marconi et. al. (2009) em Mínimos Quadrados em Dois Estágios, sendo 

o segundo estágio dado por: 
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 L >  = �� + �?MN�I:O > + �HPJ8FMF@� > + �QRNSPJ:FIMTNT::T > + 

�UOSI@PSV8F@J > + �W�IJ > +  K >       (11) 

 

onde i representa a dimensão local (municípios brasileiros), t os anos, a variável 

dependente L > é o efeito da apropriação calculado pela Decomposição de Oaxaca 

(equações 7 e 9), K > o erro aleatório. 

 

A variável explicativa de interesse TRANSF, obtida no primeiro estágio a partir 

do instrumento descrito na subseção anterior, representa as transferências 

realizadas para cada localidade. Utilizamos, separadamente, o FPM e a somatória 

de transferências incondicionais como variável dependente na equação do primeiro 

estágio ilustrada abaixo: 

 

 MN�I:O >  = �� + �?FI:MNSXTIMJ > + �HPJ8FMF@� >  + 

�QRNSPJ:FIMTNT::T > + �UOSI@PSV8F@J > + �W�IJ > +  K >  (12) 

 

Como controles, tanto no primeiro como no segundo estágio, temos o vetor 

POLITICA de variáveis que reproduzem as condições políticas que possam favorecer 

a apropriação de recursos ou mesmo a transferência dos mesmos; o vetor 

GRUPOSINTERESSE de variáveis que representam os grupos que podem “brigar” 

pelos recursos vindos para os municípios; a variável FUNCPUBLICO, que representa o 

percentual entre os funcionários públicos e o total de funcionários de cada localidade 

e por fim, o vetor de dummies referentes aos anos da amostra (ANO), a fim de isolar 

efeitos não controlados ocorridos à época. 

 

Esperamos que a variável explicativa TRANSF seja significativa e que o 

coeficiente associado a ela seja positivo, indicando que quanto maior o volume de 

transferências incondicionais, maior a apropriação. 

 

As taxas de inflação, desemprego, PIB per capita e crescimento populacional 

não foram empregadas como controle, nem no trabalho de Marconi et. al. (2009) 

nem neste, por não estarem disponíveis para todas as localidades. Além disso, o 
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modelo original incluía inicialmente o resultado fiscal primário do governo federal e a 

inflação nacional, mas verificou-se que eram correlacionados com outras variáveis. 

 

 

3.4 Construção das Variáveis 

 

 

3.4.1 Variáveis da Decomposição de Oaxaca (equação 10) 

 

 

Tal como Marconi et. al. (2009), utilizamos para construção do diferencial de 

salário de Oaxaca (1973) as variáveis independentes experiência, educação e idade, 

e seus respectivos valores quadráticos, além de sexo (dummy). Adicionalmente, 

incluímos o tamanho do estabelecimento baseado no estudo de Migué e Bélanger 

(1974), que demonstrou a relevância desta variável na remuneração. Para concluir, 

incluímos como controle dummies de ano, uma variável para cada ano – de 2002 a 

2011 – valendo “um” se a observação está no ano em questão e “zero”, caso 

contrário. A variável dependente, salário, foi ajustada à carga horária de 40 horas 

semanais, medida em salários mínimos e utilizada em sua forma logarítmica. 

 

Os dados foram coletados nas bases estatísticas da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), disponíveis em consulta online no site do Ministério do 

Trabalho. Foram extraídas informações de 5.392 municípios brasileiros, entre os 

anos de 2002 e 2011, considerando-se os vínculos ativos em 31/12 de cada ano 

para os seguintes públicos: 

 

1. Setor Privado Formal – trabalhadores com vínculo CLT e natureza jurídica 

especial diferente de setor público; 

 

2. Setor Privado Industrial2 – trabalhadores com vínculo CLT, natureza 

jurídica especial diferente de setor público e grande setor IBGE igual à 

indústria; 

                                                           
2  O grupo Setor Privado Indústria foi empregado por ter características mais próximas do setor 
público em termos de atividades, hierarquização e leis trabalhistas (Van Rijckeghem e Weder, 1997). 
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3. Setor Público Total – trabalhadores estatutários e com vínculo CLT, com 

natureza jurídica especial igual a setor público; 

 

4. Setor Público Estatutário3 – trabalhadores estatutários e de natureza 

jurídica especial igual a setor público. 

 

Estas diferentes amostras foram empregadas como forma de testar a 

robustez do modelo. As estatísticas descritivas seguem abaixo: 

 

Tabela 3: Estatísticas descritivas da amostra do se tor privado formal. 

SETOR PRIVADO FORMAL Observações Média Erro Máximo Mínimo 

Variável Dependente 
     Ln(Salário) 52.491 0,570689 0,321485 -0,48537 3,175974 

      Variáveis Independentes 
     Dummy de Sexo 52.492 0,72 0,13 1,00 0,00 

Anos de estudo 52.492 8,95 1,68 16,00 0,00 

Anos de estudo2 52.492 82,84 28,71 256,00 0,00 

Idade 52.491 33,56 2,61 61,00 16,00 

Idade2 52.491 1.132,85 183,16 3.721,00 256,00 

Anos de Experiência 52.491 39,86 20,49 373,90 0,90 

Anos de Experiência2 52.491 2.008,26 3.595,84 139.801,21 0,81 

Tamanho Estabelecimento 52.866 87,49 152,21 999,25 0,00 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

 

Tabela 4: Estatísticas descritivas da amostra do se tor privado industrial.  

SETOR PRIVADO INDUSTRIAL Observações Média Erro Máximo Mínimo 

Variável Dependente 
     Ln(Salário) 46.833 0,639118 0,529814 -1,16436 4,269698 

      Variáveis Independentes 
     Dummy de Sexo 46.833 0,78 0,19 1,00 0,00 

Anos de estudo 46.833 8,92 1,86 16,00 0,00 

Anos de estudo2 46.833 82,96 31,91 256,00 0,00 

Idade 46.833 33,66 4,87 85,00 16,00 

                                                                                                                                                                                     
 
3  Não foi utilizado o agrupamento Setor Público CLT por que faltavam informações para grande parte 
dos municípios. 
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Idade2 46.833 1.157,01 371,47 7.225,00 256,00 

Anos de Experiência 46.833 48,06 45,02 443,50 0,50 

Anos de Experiência2 46.833 4.336,75 11.975,47 196.692,25 0,25 

Tamanho Estabelecimento 52.866 1,40 161,10 33.793,71 0,00 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

 

Tabela 5: Estatísticas descritivas da amostra do se tor público total.  

SETOR PÚBLICO TOTAL Observações Média Erro Máximo Mínimo 

Variável Dependente 
     Ln(Salário) 52.375 0,839709 0,408023 -3,30309 4,341529 

      Variáveis Independentes 
     Dummy de Sexo 52.385 0,39 0,11 1,00 0,00 

Anos de estudo 52.385 10,59 1,44 19,81 0,70 

Anos de estudo2 52.385 114,19 29,94 392,63 0,49 

Idade 52.385 39,79 2,71 98,00 17,00 

Idade2 52.385 1.590,38 218,24 9.604,00 289,00 

Anos de Experiência 52.375 99,75 34,49 472,70 -48,01 

Anos de Experiência2 52.375 11.140,11 7.756,78 223.445,29 3,61 

Tamanho Estabelecimento 52.866 402,46 301,31 1.000,00 0,00 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

 

Tabela 6: Estatísticas descritivas da amostra do se tor privado formal. 

SETOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO Observações Média Erro Máximo Mínimo 

Variável Dependente 
     Ln(Salário) 51.453 0,869389 0,45387 -3,30309 5,773309 

      Variáveis Independentes 
     Dummy de Sexo 51.453 0,40 0,13 1,00 0,00 

Anos de estudo 51.453 10,73 1,58 19,81 0,00 

Anos de estudo2 51.453 117,54 33,85 392,63 0,00 

Idade 51.453 39,89 3,27 98,00 14,66 

Idade2 51.453 1.601,49 273,80 9.604,00 214,93 

Anos de Experiência 51.453 98,27 39,48 519,90 0,90 

Anos de Experiência2 51.453 11.215,56 9.772,57 270.296,01 0,81 

Tamanho Estabelecimento 52.866 420,56 302,90 1.000,00 0,00 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 
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3.4.2 Variáveis das Equações Estimadas (equações 11  e 12) 

 

 

Para calcular TRANSF no primeiro estágio do modelo descrito na subseção 

3.3, utilizamos como variável dependente tanto o FPM, quanto a somatória de 

transferências incondicionais de cada município para cada um dos anos, que inclui 

as seguintes cotas-parte: FPM; ITR; IOF Ouro; Compensação Financeira por uso de 

Recursos Hídricos; CFEM; Royalties Petróleo; Royalties Excedentes; Royalties 

Participação Especial; Petróleo; ICMS; IPVA; IPI Exportação; CIDE; Compensação 

Financeira por uso de Recursos Minerais; e Royalties Produção. Ambos os dados 

foram extraídos do site do Tesouro Nacional, na seção das Finanças Municipais do 

Brasil (Finbra).  

 

Em relação ao grupo POLITICA, obtivemos através do Repositório de Dados 

Eleitorais do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os prefeitos, governadores e 

presidentes eleitos em cada eleição, de 2000 a 2010, bem como seus respectivos 

partidos e coalizões. A partir destes dados, criamos duas dummies para traduzir o 

apoio político da presidência ou governo ao município: dummy_pres valendo “um” 

para as observações em que o prefeito e o presidente são do mesmo 

partido/coalisão, “zero” caso contrário; dummy_gov, análogo à anterior, 

considerando a relação entre partido/coalisão do prefeito e governador. 

 

Já para GRUPOSINTERESSE, extraímos a receita municipal anual da indústria, 

de serviços e agropecuária da Finbra, criando, respectivamente, as variáveis 

INDUSTRIAL, SERVIÇOS e AGROPEC, a fim de refletir a representatividade destes 

setores em cada um dos municípios. Além disso, obtivemos pelo Atlas de 

Desenvolvimento Humano (site do PNUD – Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 2000 e 2010, 

calculando por interpolação o IDHM para cada ano da amostra como proxy da 

demanda por serviços públicos do município. Finalmente, a partir do Censo 

Demográfico de 2000 e 2010, construímos a proporção de idosos de cada município 

pela razão entre a população acima de 60 e a total, já interpolada para todos os 

anos da amostra. 
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Por fim, a variável FUNCPUBLICO foi construída pela razão entre a quantidade 

de funcionários públicos e a soma da quantidade de funcionários privados formais e 

públicos, ambas retiradas da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

 

Para eliminar o efeito de escala, variável instrumental, FPM, transferências 

incondicionais totais, bem como receita industrial, de serviços e agropecuária foram 

consideradas em base per capita e também relativizadas em relação ao total de 

receitas correntes do município4. As dummies de ano foram criadas da mesma forma 

que àquelas utilizadas na Decomposição de Oaxaca, ou seja, de 2002 a 2011 

valendo “um” se a observação está no ano em questão e “zero”, caso contrário. 

 

As estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no primeiro e segundo 

estágio das equações para verificação da apropriação estão relacionadas a seguir: 

 

Tabela 7: Estatísticas descritivas das variáveis in dependentes utilizadas nas equações 

estimadas. 

 Variável Independente Observações Média Erro Máximo Mínimo 

B
A

SE
 P

ER
 

C
A

P
IT

A
 

Variável Instrumental 52441 549 1.125 26800,45 10 

Transf. Incond. Total 52451 924 792 20337,55 0 

FPM 52451 566 464 7.071 0 

Industrial 52451 1.130 1.015 21157,51 -114 

Serviços 52451 2 11 582 0 

Agropec 52451 1.154 1.031 21276,15 0 

P
O

R
 R

EC
. 

C
O

R
R

EN
TE

S 

Variável Instrumental 52915 0,4585743 1,140146 0 53,65 

Transf. Incond. Total 52925 0,6083216 0,1296894 0 1,2 

FPM 52925 0,3937621 0,1471737 0 1 

Industrial 52925 0,6895985 0,3594107 0 1,08 

Serviços 52925 0,0022866 0,0132159 0 0,43 

Agropec 52925 0,705012 0,3668738 0 1,08 

 dummy_pres 52297 0,211427 0,4083244 1 0 

 dummy_gov 52297 0,321854 0,4671918 1 0 

 IDHM 52442 0,6756797 0,0755481 0,9076 0,4073 

 Idosos 52443 0,1121465 0,0305967 0,2938482 0,0105589 

 FUNCPUBLICO 23803 0,3539771 0,2519743 0,9973333 0,0012743 

 d2002 52926 0,1016136 0,3021423 1 0 

 d2003 52926 0,101708 0,3022668 1 0 

 d2004 52926 0,1003099 0,3004155 1 0 

 d2005 52926 0,0987227 0,2982922 1 0 

 d2006 52926 0,1024827 0,3032849 1 0 

                                                           
4 Marconi et. al. (2009) utilizam transferências por receitas correntes em seu modelo. 
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 d2007 52926 0,1000453 0,3000633 1 0 

 d2008 52926 0,0954162 0,2937918 1 0 

 d2009 52926 0,1037675 0,3049616 1 0 

 d2010 52926 0,102426 0,3032106 1 0 

 d2011 52926 0,0935079 0,2911456 1 0 
 

Fonte: Dados do estudo. 
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4 RESULTADOS 

 

 

A análise empírica tem como objetivo principal confirmar se ocorre 

apropriação de recursos das transferências incondicionais pela burocracia local dos 

municípios brasileiros, tal como foi observado no trabalho de Marconi et. al. (2009) 

para os Estado. No entanto, para realizar este teste através do diferencial de 

salários entre setor público e privado, é necessário isolar o efeito da apropriação de 

recursos das diferenças salariais decorrentes das características individuais dos 

trabalhadores de cada grupo. Assim, a primeira etapa da estratégia empírica foi 

estimar as regressões propostas na Decomposição de Oaxaca (1973) em painel 

com efeitos fixos. 

 

Estimamos quatro regressões, uma para cada um dos grupos elencados na 

seção 3.4.1 – setor privado formal, setor privado industrial, setor público total e setor 

público estatutário. Os resultados estão dispostos na tabela abaixo: 

 

Tabela 8: Resultados da Decomposição de Oaxaca – Re gressões em painéis com efeitos fixos.  

 

Variável Dependente 

Variável Independente ln_rem_privado ln_rem_industria ln_rem_publico ln_rem_estatutarios 

Dummy de Sexo 0,2591172*** 0,3741713*** 0,1968839*** 0,255895*** 

Anos de estudo 0,0822785*** 0,0423096*** 0,0383293*** 0,0033269 

Anos de estudo2 -0,0026447*** 0,0010772* -0,0002741 0,0023065*** 

Idade 0,0454553*** 0,0536748*** 0,0338251*** 0,0296612** 

Idade2 -0,0004718** -0,000525*** -0,0003889*** -0,0002317 

Anos de Experiência 0,0037081*** 0,0040015*** 0,0004377 -0,0000214 

Anos de Experiência2 0,00000308 -0,000000338 0,00000102 0,00000161 

Tamanho 

Estabelecimento 
0,0002041*** -0,000000000204 -0,0000168 -0,0001383*** 

d2002 0,0475311*** 0,2968798*** omitida Omitida 

d2003 0,0287103*** 0,2317475*** -0,0570057*** -0,059916*** 

d2004 -0,0082446 0,2138278*** -0,0994337*** -0,1126398*** 

d2005 -0,0784684*** 0,1583873*** -0,0934645*** -0,1054508*** 

d2006 -0,1114082*** 0,0853128*** -0,1432727*** -0,1605171*** 

d2007 -0,1283209*** 0,0512192*** -0,16163*** -0,1835206*** 

d2008 -0,1548382*** 0,0331607*** -0,1587526*** -0,1828174*** 

d2009 -0,1675731*** -0,0017684 -0,1557692*** -0,1869218*** 

d2010 -0,1541252*** -0,0115583*** -0,1613514*** -0,1986251*** 

d2011 omitida Omitida -0,1317341*** -0,1720763*** 
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Constante -1,222029*** -1,613349*** -0,2706948 -0,1705875 

*, **, ***: Variável significante a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados do estudo 

 

A partir dos resultados das regressões anteriores, utilizamos as equações 7 e 

9 para calcular a apropriação entre o setor privado formal e público total, entre o 

setor privado formal e público estatutário, e por fim, entre o setor privado industrial e 

público total. Consideramos o prevalecimento tanto da estrutura de salário privada 

como pública para cada um dos casos. Os cálculos das apropriações para cada um 

dos agrupamentos e estruturas foram, então, utilizados como variável dependente 

nas equações de segundo estágio descritas no capítulo anterior (equação 11).  

 

Para facilitar a exposição dos resultados, dividi-los-emos segundo a variável 

dependente utilizada na equação de primeiro estágio (somente FPM ou total de 

transferências incondicionais). É importante lembrar que utilizamos dois elementos 

para eliminar o efeito escala – base per capita ou total de receitas correntes – o que 

duplica a quantidade de estimações da equação 11. 

 

i. FPM como variável dependente no primeiro estágio (equação 12) 

 

A análise das tabelas 9 e 10 nos permite verificar que a FPM é significativo e 

positivo para todas as regressões quando consideramos que a estrutura de salários 

privada prevalece na ausência de apropriação, o que demonstra que há apropriação 

pelo setor público das transferências do Fundo de Participação dos Municípios. No 

entanto, o FPM não apresenta significância quando usamos a estrutura de salário 

pública. 

 

Tal resultado se repete para a dummy de presidente, o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e a variável FUNCPUBLICO.  Isto significa 

dizer que a correspondência entre o partido/coalisão do presidente e do prefeito 

favorece a apropriação, assim como o tamanho da máquina pública no município 

(quanto maior, mais se apropria). Em relação ao IDH Municipal, pode-se inferir que 

índices maiores estejam associados a menores demandas por serviços públicos, o 

que daria mais espaço para a apropriação de recursos por parte dos burocratas. 
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Por outro lado, ainda considerando a estrutura de salários privada, a variável 

IDOSOS apresentou-se significativa e negativa para todas as estimações. 

Provavelmente, um aumento na proporção de idosos no município leva a uma 

demanda por serviços públicos maior, principalmente no que concerne a área de 

saúde, o que limitaria a apropriação. 

 

Tabela 9: Resultados do segundo estágio (equação 11 ), quando utilizado somente as 

transferências do FPM no primeiro estágio (equação 12) e base per capita – Regressões em 

painéis com efeitos fixos.  

 

Estrutura de Salários Privada Estrutura de Salários Pública 

 

Apropriação 

entre privado 

formal e público 

total 

Apropriação 

entre privado 

formal e 

estatutário 

Apropriação 

entre privado 

industrial e 

público total 

Apropriação 

entre privado 

formal e 

público total 

Apropriação 

entre privado 

formal e 

estatutário 

Apropriação 

entre privado 

industrial e 

público total 

  

ln"� + 17 % =
− &'′����
∗ (���� !
− ������) 

ln"� + 17 %
= −&'′YZ>[>
∗ (���� !
− ��YZ>[>) 

ln"� + 17 % =
− &'′���� ∗ (�� \]
−  ������) 

ln"� + 17 %
= −&'′�� !
∗ (���� !
− ������) 

ln"� + 17 % =
− &'′�� !
∗ (���� !
− ��YZ>[>) 

ln"� + 17 %
= −&'′ \]
∗ (�� \]
− ������) 

FPM 0,000267*** 0,0002746* 0,0002671*** -0,0000759 0,0000152 -0,0219358 

dummy_pres 0,0043171*** 0,0052837* 0,0044161*** -0,0016112 -0,0017503* 0,1718866 

dummy_gov 0,0023908* 0,0041379* 0,0010073 0,0002721 0,0007814 -0,0481838 

Industrial 0,00000962 -0,0000101 0,00000425 -0,0000161* -0,0000128 0,007136*** 

Serviços -0,0001726*** -0,0002185** -0,0001503** 0,0000503 -0,0000143 0,0102504 

Agropec -0,0000594*** -0,0000421 -0,00005** 0,0000239* 0,00000306 -0,0036827 

IDHM 0,2740622*** 0,3112345*** 0,0353185 -0,0101928 0,0012096 1.359.665 

Idosos -1,869364*** -1,901031*** -1,943671*** 1,268048*** 1,170825*** 129,1229* 

FUNCPUBLICO 0,2631425*** 0,1656719*** 0,3498113*** 0,049835*** 0,115995*** -2.306.046 

d2002 0,128565*** 0,1391958*** -0,0541512*** 0,095708*** 0,128084*** -0,6903977 

d2003 0,0794443*** 0,0932161*** -0,0656047*** 0,056020*** 0,0867087*** -0,5611905 

d2004 0,0901322*** 0,0861897*** -0,0783318*** 0,0417493*** 0,075392*** -2.660.912 

d2005 0,1674233*** 0,1813356*** -0,0266692** 0,117380*** 0,151355*** -2.216.823 

d2006 0,1453795*** 0,1554577*** -0,0115097 0,097227*** 0,127185*** -2.401.802 

d2007 0,1284551*** 0,1363924*** -0,0238255** 0,096811*** 0,120287*** -1.411.771 

d2008 0,1312552*** 0,1292026*** -0,0347214*** 0,131702*** 0,151054*** -1.018.275 

d2009 0,1856909*** 0,1949755*** 0,030512*** 0,142464*** 0,160496*** -1.065.355 

d2010 0,1596505*** 0,1630646*** 0,0227205*** 0,121150*** 0,136497*** -1.179.941 

d2011 Omitida Omitida omitida omitida omitida Omitida 

Constante -0,3738832*** -0,3369098*** 1,613347*** -0,0081797 -0,0470536 1,61334*** 

*, **, ***: Variável significante a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados do estudo. 
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Tabela 10: Resultados do segundo estágio (equação 1 1), quando utilizado somente as 

transferências do FPM no primeiro estágio (equação 12) e relativização por Receitas Correntes 

– Regressões em painéis com efeitos fixos. 

 

Estrutura de Salários Privada Estrutura de Salários Pública 

 

Apropriação 

entre privado 

formal e 

público total 

Apropriação 

entre privado 

formal e 

estatutário 

Apropriação 

entre privado 

industrial e 

público total 

Apropriação 

entre privado 

formal e 

público total 

Apropriação 

entre privado 

formal e 

estatutário 

Apropriação 

entre privado 

industrial e 

público total 

  

ln"� + 17 % =
− &'′����
∗ (���� !
−  ������) 

ln"� + 17 %
= −&'′YZ>[>
∗ (���� !
− ��YZ>[>) 

ln"� + 17 % =
− &'′���� ∗ (�� \]
−  ������) 

ln"� + 17 %
= −&'′�� !
∗ (���� !
−  ������) 

ln"� + 17 % =
− &'′�� !
∗ (���� !
− ��YZ>[>) 

ln"� + 17 %
= −&'′ \]
∗ (�� \]
−  ������) 

FPM 0,285811*** 0,5299724*** 0,1717392** 0,0129849 0,0863123 2,334518 

dummy_pres 0,0038439*** 0,0049256* 0,003959*** -0,001188 -0,0014864 0,1959338 

dummy_gov 0,0011994 0,0030332 -0,0011804 0,000628 0,0006838 0,0598163 

Industrial -0,0289791 -0,128427*** -0,0032378 -0,0230262 -0,0357175** 9,812034** 

Serviços 0,0400678 0,0800111 0,0476785 -0,000218 0,005183 0,252644 

Agropec -0,0027816 0,0587463 -0,0048541 0,0320387* 0,0326714* -9,925993** 

IDHM 0,4654188*** 0,63546*** 0,1755236*** -0,0047374 0,0617514 8,974859 

Idosos -0,970283*** -1,224445*** -0,861337*** 0,9576241*** 1,195616*** 39,23222 

FUNCPUBLICO 0,2432604*** 0,1425753*** 0,3258225*** 0,054029*** 0,1141061*** -0,9660723 

d2002 0,0748676*** 0,0367845 -0,087669*** 0,117670*** 0,1336392*** 0,4344765 

d2003 0,0317289*** 0,0004089 -0,094345*** 0,077753*** 0,093688*** 0,5114266 

d2004 0,0406861*** 0,0252566*** -0,127515*** 0,060098*** 0,078457*** 0,9068859 

d2005 0,1237768*** 0,1255225*** -0,068183*** 0,132569*** 0,153341*** 0,6689442 

d2006 0,102218*** 0,1019929*** -0,054804*** 0,112853*** 0,129524*** 0,6823555 

d2007 0,09561*** 0,093158*** -0,054532*** 0,107834*** 0,121472*** 0,6362273 

d2008 0,1122096*** 0,1003387*** -0,050832*** 0,136888*** 0,150975*** -0,249975 

d2009 0,1629151*** 0,1692766*** 0,0070032*** 0,151260*** 0,162010*** 0,750958* 

d2010 0,1399937*** 0,1451673*** 0,0019942 0,129611*** 0,138123*** 0,756120** 

d2011 Omitida omitida omitida omitida omitida Omitida 

Constante -0,572311*** -0,643710*** -0,227076*** -0,0293159 -0,12492*** -11,61989 

*, **, ***: Variável significante a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados do estudo. 

 

ii. Total de transferências incondicionais como variável dependente no 

primeiro estágio (equação 12) 

 

Para finalizar, verificamos a apropriação em relação às transferências 

incondicionais totais. Neste caso, também observamos significância das 

transferências nas regressões que consideram o prevalecimento da estrutura de 
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salários privada, embora apenas para as equações com variáveis ajustadas às 

receitas correntes (tabela 12). 

Os resultados da tabela 12 mostram ainda que, assim como nas regressões 

anteriores, a dummy de presidente, o IDHM, a quantidade de funcionários públicos e 

idosos são significativos, sendo os três primeiros coeficientes positivos e o último, 

negativo. 

 

Tabela 11: Resultados do segundo estágio (equação 1 1), quando utilizado o total de 

transferências incondicionais no primeiro estágio ( equação 12) e base per capita – Regressões 

em painéis com efeitos fixos.  

 

Estrutura de Salários Privada Estrutura de Salários Pública 

 

Apropriação 

entre privado 

formal e 

público total 

Apropriação 

entre privado 

formal e 

estatutário 

Apropriação 

entre privado 

industrial e 

público total 

Apropriação 

entre privado 

formal e 

público total 

Apropriação 

entre privado 

formal e 

estatutário 

Apropriação 

entre privado 

industrial e 

público total 

  

ln"� + 17 % =
− &'′����
∗ (���� !
−  ������) 

ln"� + 17 %
= −&'′YZ>[>
∗ (���� !
− ��YZ>[>) 

ln"� + 17 % =
− &'′����
∗ (�� \]
− ������) 

ln"� + 17 %
= −&'′�� !
∗ (���� !
− ������) 

ln"� + 17 % =
− &'′�� !
∗ (���� !
−  ��YZ>[>) 

ln"� + 17 %
= −&'′ \]
∗ (�� \]
−  ������) 

Transferências 

Incondicionais 
0,0108091 0,0106703 0,0108113 -0,0029504 0,0005925 -0,1890339 

dummy_pres 0,0129123 0,0126533 0,0130131 -0,0036489 -0,0013411 0,1080254 

dummy_gov 0,0262826 0,0278889 0,0249039 -0,0062952 0,0021002 -0,3251363 

Industrial -0,0067167 -0,0066469 -0,0067234 0,001819 -0,0003813 0,1234381 

Serviços -0,0007691 -0,0007888 -0,0007468 0,000208 -0,000046 0,0145146 

Agropec -0,0006193 -0,0005949 -0,0006099 0,0001767 -0,0000276 0,0060076 

IDHM 2,819085 2,829146 2.580.856 -0,7064118 0,1410153 -1.356.877 

Idosos -33,75751 -33,30423 -3.383.828 9,951235 -0,5728209 6.134.719 

FUNCPUBLICO 0,3560134 0,2620088 0,442701 0,023198 0,121344*** -2.694.344 

d2002 -4,9848 -4,906672 -5.168.551 1,490923 -0,1520842 9.017.684 

d2003 -5,510981 -5,42519 -5.657.161 1,581895 -0,2196979 9.889.471 

d2004 -0,4939116 -0,4908534 -0,6624937 0,2013055 0,0433526 1.085.716 

d2005 -0,4913749 -0,4689167 -0,6856008 0,2971792 0,1152504 1.196.374 

d2006 -0,3890707 -0,3721347 -0,5460681 0,2431104 0,0978911 976.824 

d2007 -0,4728071 -0,4569236 -0,6252094 0,2608667 0,0873441 1.106.965 

d2008 -0,4477427 -0,4419778 -0,6138366 0,289638 0,1193402 9.746.286 

d2009 0,2256536 0,2341478 0,0704828 0,1316332 0,162671*** -0,0904116 

d2010 0,2769327 0,2782979 0,1400264 0,0892877 0,1428954** -1.616.844 

d2011 omitida omitida Omitida omitida omitida omitida 

Constante 1,222279 1,2261 1,613349*** -0,4403621 0,0397317 1,613291*** 

*, **, ***: Variável significante a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados do estudo. 
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Tabela 12: Resultados do segundo estágio (equação 1 1), quando utilizado o total de 

transferências incondicionais no primeiro estágio ( equação 12) e relativização por Receitas 

Correntes – Regressões em painéis com efeitos fixos . 

 

Estrutura de Salários Privada Estrutura de Salários Pública 

 

Apropriação 

entre privado 

formal e 

público total 

Apropriação 

entre privado 

formal e 

estatutário 

Apropriação 

entre privado 

industrial e 

público total 

Apropriação 

entre privado 

formal e 

público total 

Apropriação 

entre privado 

formal e 

estatutário 

Apropriação 

entre privado 

industrial e 

público total 

  

ln"� + 17 % =
− &'′����
∗ (���� !
− ������) 

ln"� + 17 %
= −&'′YZ>[>
∗ (���� !
− ��YZ>[>) 

ln"� + 17 % =
− &'′����
∗ (�� \]
− ������) 

ln"� + 17 %
= −&'′�� !
∗ (���� !
−  ������) 

ln"� + 17 % =
− &'′�� !
∗ (���� !
− ��YZ>[>) 

ln"� + 17 %
= −&'′ \]
∗ (�� \]
−  ������) 

Transferências 

Incondicionais 
0.304251*** 0,563987*** 0,1828214** 0.0138183 0,091852 2,55659 

dummy_pres 0.004636*** 0,0063961** 0,004435*** -0.001152 -0,001247 0,2037509 

dummy_gov 0.0009416 0,002546 -0,0013353 0.0006161 0,0006044 0,0578453 

Industrial -0.0766915** -0,217612*** -0,0319074 -0.0252114 -0,0502424* 9,396544 

Serviços 0.0854466* 0,1640513** 0,0749458* 0.001841 0,0188699 0,6511047 

Agropec -0.0015316 0,0618136 -0,004103 0.0321138* 0,0331709* -9,91625** 

IDHM 0.412250*** 0,537466*** 0,1435756** -0.0071383 0,045792 8,518551 

Idosos -1.056223*** -1,382333*** -0,912977*** 0.953755*** 1,169902*** 38,3871 

FUNCPUBLICO 0.250734*** 0,156856*** 0,330313*** 0.054379*** 0,116432*** -0,8915153 

d2002 0.032494 -0,0417416 -0,113130*** 0.115746*** 0,120850*** 0,061522 

d2003 -0.0113881 -0,0795023* -0,120253*** 0.075795*** 0,080673*** 0,1337341 

d2004 0.034881*** 0,0144323 -0,131003*** 0.059832*** 0,076695*** 0,85435 

d2005 0.117682*** 0,114229*** -0,071845*** 0.132293*** 0,151502*** 0,6139137 

d2006 0.096854*** 0,092049*** -0,058027*** 0.112609*** 0,127905*** 0,633886 

d2007 0.092712*** 0,087792*** -0,056274*** 0.107703*** 0,120598*** 0,6086886 

d2008 0.111402*** 0,098845*** -0,051317*** 0.136852*** 0,150732*** -0,259073 

d2009 0.163826*** 0,170961*** 0,007551*** 0.151302*** 0,162285*** 0,7573958** 

d2010 0.138197*** 0,141830*** 0,0009151 0.129529*** 0,137579*** 0,7416636** 

d2011 omitida omitida omitida omitida omitida omitida 

Constante -0.568037*** -0,636455*** -0,224508*** -0.0291381 -0,123738*** -11,58559 

*, **, ***: Variável significante a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados do estudo. 

 

 Vale ressaltar que, comparado aos resultados encontrados no trabalho de 

Marconi et. al. (2009), verificamos mais consistência em relação à significância das 

transferências para a apropriação. Os autores só obtiveram transferências 

significativas quando consideram o setor público comparado ao setor privado como 

um todo (formal e informal). Para as comparações que utilizaram o setor privado 

formal ou a indústria, a significância não se manteve. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 O estudo do flypaper effect pode ser visto como uma oportunidade para o 

aperfeiçoamento das políticas de transferências intergovernamentais, a fim de que 

melhor reflitam as preferências dos cidadãos por bens públicos e privados. Neste 

trabalho, buscou-se verificar sua incidência nos municípios brasileiros, utilizando a 

Decomposição de Oaxaca (1973) e o método proposto por Marconi et. al. (2009). 

 

 Os resultados demonstraram que ocorre a apropriação sob a hipótese de que 

a estrutura de salários privada prevalece na ausência de apropriação. Para chegar a 

uma conclusão mais definitiva, seriam necessários outros testes, por exemplo, 

verificando se o flypaper effect poderia estar ocorrendo através de outros 

mecanismos de apropriação dos burocratas, como uma baixa produtividade 

associada à demasiada quantidade de funcionários para uma dada atividade, altas 

despesas administrativas, benefícios indiretos etc. 

 

Apesar da medição de produtividade ser um desafio tanto para estudos 

futuros quanto para os governos que estejam interessados em reduzir o flypaper, é 

possível implementar mecanismos de monitoramento que mitiguem o risco de 

apropriação das transferências pela burocracia. São exemplos o uso de técnicas de 

reporte de despesas, a comparação entre os custos e a medição de serviço em 

diferentes municipalidades, a cultura de utilizar a sociedade ativamente no 

fornecimento de feedback em relação aos serviços públicos prestados. Todavia, é 

possível e provável que tais mecanismos surtam mais efeito em sociedades 

engajadas, ativas na luta pelos seus direitos, o que infelizmente ainda está longe de 

ser uma realidade na maioria dos municípios brasileiros. 
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APÊNDICE - Cálculo dos Coeficientes do FPM 

 

a) Capitais 

 

Para o cálculo dos coeficientes das capitais, são empregados dois fatores: 

fator população e fator renda per capita. O fator população é obtido 

calculando-se inicialmente a relação entre a população da capital específica e 

a soma das populações de todas as capitais; em seguida, entra-se com esse 

valor na Tabela I e extrai-se o fator resultante. Já o fator renda per capita é 

calculado para cada Estado. A razão entre a renda per capita nacional e a do 

Estado da capital em questão deve ser dividida por cem e o resultado 

utilizado para consultar a Tabela II. 

 

Tabela I – Fator População 

Pop. do Município/pop. de referência Fator 

Até 0,02 2 

Acima de 0,02 até 0,025 2,5 

Acima de 0,025 até 0,03 3 

Acima de 0,03 até 0,035 3,5 

Acima de 0,035 até 0,04 4 

Acima de 0,04 até 0,045 4,5 

Acima de 0,045 5 

Fonte: Lei 5.172/1966, art. 89.) 

 

Tabela II – Fator Renda Per Capita 

Inverso do índice de renda per capita do Estado (%) Fator 

Até 0,0045 0,4 

Acima de 0,0045 até 0,0055 0,5 

Acima de 0,0055 até 0,0065 0,6 

Acima de 0,0065 até 0,0075 0,7 

Acima de 0,0075 até 0,0085 0,8 

Acima de 0,0085 até 0,0095 0,9 

Acima de 0,0095 até 0,011 1 

Acima de 0,011 até 0,013 1,2 

Acima de 0,013 até 0,015 1,4 

Acima de 0,015 até 0,017 1,6 

Acima de 0,017 até 0,019 1,8 

Acima de 0,019 até 0,022 2 

Acima de 0,022 2,5  2,5 

Fonte: Lei 5.172/1966, art. 90. 
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O coeficiente apurado para cada capital resulta do produto “fator população” 

vezes “fator renda per capita”. O percentual individual de participação de uma 

capital específica no montante distribuído entre as capitais é obtido dividindo-

se o coeficiente apurado para ela pelo somatório dos coeficientes de todas as 

capitais. 

 

A seguir, segue o exemplo de cálculo para a cidade de Porto Alegre no ano 

de 2010: 

 

 

b) Interior 

 

Os municípios do interior são todos aqueles que não são capitais. Para o 

cálculo de seus coeficientes, leva-se em consideração a população do 

município e a participação do Estado em questão no total a distribuir. 

 

A partir da população, busca-se o coeficiente na Tabela III. Este coeficiente é 

dividido pela somatória de coeficientes considerando todos os municípios do 

Estado em questão. Feito isso, multiplica-se o resultado pela parcela do FPM 

a ser distribuída para o Estado, obtida na Tabela IV. 

 

Tabela III – FPM Interior – Coeficientes por Faixa de Habitantes 

Faixa de Habitantes Coeficiente Faixa de Habitantes Coeficiente 

Até 10188    0,6 De 61129 a 71316  2,4 

De 10189 a 13584  0,8 De 71317 a 81504  2,6 

De 13585 a 16980  1 De 81505 a 91692  2,8 

De 16981 a 23772  1,2 De 91693 a 101880  3 

De 23773 a 30564  1,4 De 101881 a 115464  3,2 

De 30565 a 37356  1,6 De 115465 a 129048  3,4 

De 37357 a 44148  1,8 De 129049 a 142632  3,6 

De 44149 a 50940  2 De 142633 a 156216  3,8 

De 50941 a 61128  2,2 Acima de 156216   4 
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Fonte: Decreto Lei nº 1.881/1981. 
   

Tabela IV – FPM Interior – Participação do Estado n o Total a Distribuir 

Estado 
Participação 

% 
Estado 

Participação 
% 

Acre     0,263 Paraíba     3,1942 

Alagoas     2,0883 Paraná     7,2857 

Amapá     0,1392 Pernambuco     4,7952 

Amazonas     1,2452 Piauí     2,4015 

Bahia     9,2695 Rio de Janeiro   2,7379 

Distrito Federal    0 Rio Grande do Norte Norte 2,4324 

Ceará     4,5864 Rio Grande do Sul Sul 7,3011 

Espírito Santo    1,7595 Rondônia     0,7464 

Goiás     3,7318 Roraima     0,0851 

Maranhão     3,9715 Santa Catarina    4,1997 

Mato Grosso    1,8949 São Paulo    14,262 

Mato Grosso do Sul  1,5004 Sergipe     1,3342 

Minas Gerais    14,1846 Tocantins     1,2955 

Pará     3,2948 TOTAL     100 

Fonte: Resolução TCU nº 242/90, de 2 de janeiro de 1990. 
  

 

Abaixo, segue o exemplo do município de Passo Fundo. O coeficiente 

individual do município é de 0,849979% que deve então ser multiplicado pela 

participação do Rio Grande do Sul no total a distribuir, que é de 7,3011%. 

 

 

c) Reserva 

 

Os municípios da Reserva são aqueles que fazem parte do Interior, mas 

possuem mais de 142.633 habitantes, ou seja, aqueles com coeficientes 3,8 e 

4,0 da Tabela III. 

 

O cálculo dos percentuais individuais de participação dos municípios desta 

classe é análogo ao das Capitais. O fator população é obtido fazendo-se 
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inicialmente a relação entre a população do município específico e a soma 

das populações de todos os municípios da Reserva, para extrair então o fator 

resultante da Tabela I. O fator renda per capita é retirado da Tabela II, sendo 

que o conjunto de municípios da Reserva pertencentes a um mesmo Estado 

tem este fator com valores iguais, já que este fator é considerado por Estado. 

 

O mesmo município utilizado para ilustrar o Interior é também um município 

da Reserva. O cálculo do coeficiente é realizado como mostrado: 

 


