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RESUMO 

Este trabalho objetiva verificar o impacto na renda gerado pelo programa de subsídio tarifário 

para passageiros de transporte intermunicipal da região metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro (RMRJ), denominado Programa Bilhete Único Intermunicipal (BUI).  Para cálculo do 

impacto foi utilizada a arrecadação do ICMS do comércio varejista como “proxy” da renda. O 

método para cálculo do impacto foi o de diferença de diferença (DD) para três definições 

distintas de grupos de tratamento e controle, considerando o período de janeiro de 2006 a 

janeiro de 2010 como pré-intervenção e fevereiro de 2010 a dezembro de 2014 como pós-

intervenção. A primeira definição comparou a evolução de arrecadação do tributo entre os 

municípios participantes do programa e os municípios fluminenses situados na região 

limítrofe à RMRJ como grupo de controle. O segundo exercício manteve o mesmo grupo de 

controle, porém utilizou apenas os municípios sujeitos à intervenção situados a mais de 30 km 

de distância da capital Rio de Janeiro como grupo de tratamento. Por fim, como teste de 

robustez, os grupos de tratamento e controle foram selecionados utilizando o método de 

pareamento (matching). Através de três variações do modelo de DD para cada definição, foi 

possível encontrar resultados de impacto positivos na arrecadação de ICMS do comércio 

varejista para os municípios participantes do programa, em especial para os segundo e terceiro 

exercícios, o que sugere um aumento na renda de seus habitantes após a introdução do Bilhete 

Único.    

Palavras-chave: avaliação de impacto, método de diferença de diferença, Bilhete Único, 

subsídio tarifário de transporte público. 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to estimate the impact on income generated by the intermunicipal public 

transportation fare subsidy policy in the metropolitan region of the State of Rio de Janeiro 

(RMRJ) called Bilhete Único Intermunicipal (BUI) program. We used municipal level retail 

sales tax (ICMS) collection as a "proxy" of income and estimated the impact of the BUI 

program through three variations of a differences-in-differences model (DD), for three 

different definitions of treatment and control groups, considering the period from January 

2006 to January 2010 as pre-intervention and February 2010 to December 2014 as post-

intervention. The first definition of control and treatment groups compared the evolution of 

the ICMS retail sales tax collection between municipalities participating in the program as the 

treatment group and unaffected municipalities located in the border region to RMRJ as the 

control group. The second definition employed the same control group, but used only the 

municipalities subject to intervention located more than 30 km away from the capital Rio de 

Janeiro as the treatment group. Finally, as a robustness test, treatment and control groups were 

selected via matching. We find generally positive impacts of the BUI on ICMS retail sales tax 

collection for the municipalities subjected to the public transportation fare subsidy policy, 

especially for the second and third definitions of control and treatment groups, suggesting an 

increase in income of its inhabitants after the introduction of the BUI program. 

Keywords:  Impact Evaluation, Differences-in-Differences method, Bilhete Único, public 

transportation fare subsidy policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

O estado do Rio de Janeiro foi pioneiro no lançamento do Bilhete Único Intermunicipal (BUI) 

em 2010 para os municípios da região metropolitana (RMRJ). Apesar de não ser um programa 

de assistência social, o BUI pode ser considerado um programa de transferência de renda uma 

vez que se trata de subsídio direto ao usuário de transporte intermunicipal, produzindo 

impacto no orçamento familiar. Esse impacto possui uma dimensão importante para a 

população fluminense uma vez que 74% mora no Grande Rio, sendo o estado mais 

metropolitano do Brasil (NERI, 2010).  

O objetivo principal do projeto proposto é avaliar o impacto na renda após cinco anos 

completos de funcionamento do programa Bilhete Único. O principal obstáculo para este 

trabalho é a falta de dados detalhados sobre renda familiar após o início da implantação do 

BUI. Por essa razão, optou-se por utilizar a arrecadação do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS) como uma variável proxy da renda. 

A hipótese a ser testada é de que o programa BUI possui efeito positivo na renda familiar para 

os usuários, cujo impacto agregado pode ser medido através da arrecadação do ICMS nos 

municípios participantes do programa. Acredita-se que esse impacto é derivado tanto da 

transferência direta do benefício, uma vez que sobra mais dinheiro para o usuário do 

transporte público intermunicipal, assim como pelo aumento na empregabilidade. 

Trataremos a introdução do BUI como um “experimento natural” (ou quase experimento), 

pois é uma política que beneficia somente moradores de alguns municípios do Rio de Janeiro. 

Este fato permite, portanto, a comparação de resultados em jurisdições beneficiadas com os 

mesmos resultados em jurisdições não beneficiadas. Para isso, faremos uma análise 

quantitativa dos dados empregando o método de diferenças em diferenças (DD) (BANCO 

MUNDIAL, 2011). Como recorte temporal foi utilizado o período de janeiro de 2006 a 

janeiro de 2010 como período pré-intervenção e de fevereiro de 2010 a dezembro 2014 como 

período pós-intervenção. 

Medir os efeitos de uma política de forma precisa não é uma tarefa fácil, considerando a 

dificuldade em isolar o efeito do programa de outros fatores, além do problema do viés da 

seleção de grupos de tratamento e controle (BANCO MUNDIAL, 2010). Além disso, sabe-se 
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que a arrecadação do ICMS não reflete todo o gasto familiar, pois desconsidera parcela 

importante, como por exemplo, gastos com moradia, serviços (incluindo educação), além do 

mercado informal que pode representar parcela não desprezível na despesa das famílias. 

Apesar destas limitações, o trabalho é um passo importante na aferição de possíveis efeitos do 

BUI.  

O tema é relevante uma vez que os governos são cada vez mais pressionados a criar 

programas que induzam ao crescimento econômico e reduzam a pobreza e desigualdades 

sociais (BANCO MUNDIAL, 2010). Como será visto na seção 3.3, a despesa com o BUI é 

significativa para o orçamento estadual e a avaliação periódica de seu impacto para a 

população fluminense é fundamental para garantir: (i) sob a ótica do governo estadual, seu 

aprimoramento; (ii) do ponto de vista dos contribuintes do ERJ, que há o bom uso do dinheiro 

público e, (iii) para estudiosos no assunto ou outros governos, a disseminação do modelo para 

ser utilizado em outras localidades e/ou programas. 

O trabalho foi dividido em mais seis capítulos além dessa introdução: o conceito de avaliação 

de impacto, sua importância e limitações serão discutidos no capítulo 2, seguido da 

contextualização sobre o programa a ser avaliado, o BUI. Será dada ênfase à evolução da 

despesa com o subsídio e seu impacto no orçamento estadual. A variável dependente, o 

ICMS, será detalhada no capítulo 4 e a metodologia, contendo os grupos de tratamento e 

controle, no capítulo 5. Logo após, o capítulo 6 apresenta os resultados da avaliação de 

impacto nos modelos propostos para diferentes agrupamentos de municípios e, finalizaremos 

com a conclusão e recomendações para o aprimoramento da avaliação do programa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo discorre sobre os principais aspectos da avaliação de impacto de políticas 

públicas: sua validade, limitações e dificuldades assim como sua importância no contexto 

atual.  

Dentro do ramo de pesquisa social, podemos identificar o debate acerca dos papéis da 

pesquisa qualitativa, que experimentou um crescimento rápido na década de 80 e ainda é 

muito relevante entre organizações não governamentais (ONGs), e da abordagem quantitativa, 

também chamada de avaliação técnica, formal ou rigorosa. Os defensores da pesquisa 

qualitativa consideram não ser possível reduzir todos os efeitos de uma intervenção social a 

um resultado numérico, assim como os defensores de pesquisa quantitativa buscam a 

confiabilidade científica, através de técnicas estatísticas de análise de dados. Embora ambas 

as abordagens sejam importantes, nota-se que o termo avaliação de impacto refere-se 

principalmente à análise quantitativa e estruturada, e que será utilizada no presente trabalho 

(RAMOS, 2009; BANCO MUNDIAL 2006; HEAD, 2009). 

2.1 A Avaliação de Impacto 

Simplificadamente, a definição para avaliação de impacto encontrada na literatura é a 

verificação do desempenho ou resultado de um projeto, programa ou ação relativamente aos 

objetivos propostos quando da intervenção. É importante diferenciar a avaliação de impacto 

da avaliação de cumprimento de metas físicas. Na língua inglesa, trata-se de enfatizar a 

diferença entre os “outputs” – relacionados às metas físicas e os “outcomes” – impactos 

relacionados aos resultados. As metas físicas de uma intervenção seriam, por exemplo, 

número de pessoas beneficiadas ou tratadas, desembolso financeiro efetuado etc. Já os 

“outcomes” são a avaliação quantitativa dos efeitos no ambiente ou população em que houve 

a intervenção (COSTA, 2003; RAMOS, 2009).  

Programas ou políticas com objetivo claramente voltado ao desenvolvimento social contêm 

em seu desenho ações para promoção de mudanças estruturais como redução de pobreza, 

melhoria nos índices de escolaridade ou saúde, entre outros (BANCO MUNDIAL, 2011), 

assim, os efeitos a serem medidos seriam de ordem econômica, social ou cultural. É 

importante enfatizar que a avaliação pressupõe que haja uma causalidade entre o programa ou 
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política e o resultado apurado. A questão da causalidade diferencia a avaliação de impacto de 

demais etapas de monitoramento, sendo também um grande desafio para o avaliador uma vez 

que é necessário isolar o efeito da intervenção para poder mensurá-lo. Não basta medir o 

resultado, comparando o atributo antes e depois da intervenção sem conseguir responder o 

que de fato o causou, pois ele pode ter sido influenciado por outros fatores externos.  

Simplificadamente, assumindo uma intervenção simples de tipo binária (que pode estar ou 

não presente, sem diferentes gradações) e o efeito causal pode ser descrito pela seguinte 

fórmula básica para avaliação de impacto
1
: 

                  

Onde: 

α = impacto 

Y = resultado da intervenção 

P = intervenção que será = 0 (sem intervenção) ou = 1 (com intervenção) 

O impacto (α) seria a diferença do resultado obtido para exatamente o mesmo grupo analisado 

com e sem a intervenção no mesmo período de tempo. Assim seria possível isolar qualquer 

outra variável que pudesse interferir no resultado. Naturalmente o mesmo grupo não poderá 

ao mesmo tempo receber e não receber a intervenção, o que traz à tona a questão de 

estabelecer o grupo comparativo, também denotado como contrafactual ou grupo de controle 

(RAMOS, 2009; BANCO MUNDIAL 2010; BANCO MUNDIAL 2011). O grupo de controle 

representaria na fórmula básica o termo        , que medirá o resultado (Y ) na ausência 

da intervenção.  

Estabelecer o contrafactual significa tentar encontrar um grupo que seja o mais parecido 

possível ao grupo que está recebendo a intervenção. Surge então outro debate sobre a 

aplicabilidade de experimentos em intervenções sociais. A abordagem experimental, 

defendida por uma corrente de pesquisadores também chamados de “randomistas” 

(RAVALLION, 2009) requer que os grupos de tratamento e controle sejam escolhidos através 

de alguma forma de aleatorização para que os resultados sejam independentes da seleção à 

intervenção (sem viés de seleção). Alguns projetos, notadamente de infraestrutura, não 

poderiam ter o local de implementação escolhido aleatoriamente. Mesmo quando é possível 

                                                 
1
 Adaptado de Impact Evaluation Handbook – (BANCO MUNDIAL, 2011) 
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teoricamente escolher ao acaso os beneficiários, esbarramos na dificuldade prática que é a de 

realizar um experimento para um programa social, principalmente quando se tratam de 

políticas assistenciais voltadas para a população carente devido, por exemplo, a questões 

políticas e / ou éticas (RAMOS, 2009; RAVALLION, 2009). Normalmente o uso dessa 

abordagem é mais facilmente implementado e justificado na concepção da intervenção 

durante a fase piloto antes que a mesma ganhe escala (BANCO MUNDIAL, 2010). Apesar do 

método de escolha aleatória dos grupos gerar estimadores de maior confiabilidade, pode-se 

utilizar algumas técnicas para, se não controlar, ao menos minimizar possíveis vieses de 

seleção em modelos não experimentais. Estas técnicas são conhecidas como abordagens 

“quase-experimentais” e incluem métodos bastante estabelecidos como regressão descontínua, 

estudo de eventos, pareamento, variáveis instrumentais e diferenças em diferenças.  

Todas as técnicas procuram construir um contrafactual para o grupo de tratamento, ainda que 

a intervenção não tenha sido originalmente implementada de forma aleatória. Tipicamente, 

explora-se a disponibilidade de dados antes e depois da intervenção e/ou a existência de 

algumas unidades/indivíduos não tratados que são parecidos com algumas 

unidades/indivíduos tratados. 

O método de diferenças em diferenças combina as duas abordagens comparando dados dos 

grupos de tratamento e controle de forma temporal, ou seja, antes e depois da intervenção 

(RAMOS, 2009; BANCO MUNDIAL, 2011). Neste método não é necessário que os grupos 

de tratamento e controle sejam realmente parecidos em todos os atributos, mas é essencial que 

a trajetória pregressa da variável dependente (ou resultado) seja paralela e que possamos 

assumir, embora não seja possível verificar, que na ausência do tratamento, estas trajetórias 

continuassem a ser paralelas (ANGRIST e PISCHKE, 2014). 

No capítulo 5 que trata da metodologia utilizada neste estudo, retornamos à discussão destes 

pontos.     

2.2  Importância da Avaliação de Impacto 

A avaliação de impacto ganhou força a partir dos anos de 1990, impulsionada pela crescente 

pesquisa sobre o tema além do aumento de coordenação entre diferentes instituições políticas 

e de pesquisa no desenho de programas de desenvolvimento (BANCO MUNDIAL, 2011). 

Faz parte de uma agenda de política pública baseada em evidências uma vez que muda o foco 
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de gerenciar apenas os recursos e acompanhamento de metas físicas para avaliação de 

resultados, o que promove o controle social e contribui para o processo de tomada de decisão 

do gestor público.  

No Brasil, a pressão por ações e serviços sociais por parte do Estado impulsionada pela 

conjuntura econômica desfavorável desde a década de 80, assim como a crise fiscal e escassez 

de recursos do setor público, fez aumentar a necessidade de se buscar uma alocação ótima do 

dinheiro público. Além disso, segundo Costa e Castanhar (2003), a delegação de serviços 

públicos concedida a agências autônomas e empresas privadas através de contratos impõe de 

certa forma a criação e desenvolvimento de indicadores de desempenho e consequentemente 

de metodologias e instrumentos de avaliação. Os autores acreditam que a avaliação de 

resultados “passa a ser uma pedra fundamental na sustentação da reforma do Estado”. 

Segundo Ramos (2009, p. 98): 

Além de ser útil para medir a eficácia da gestão pública, a avaliação também 

contribui para a busca e obtenção de ganhos das ações governamentais em 

termos de satisfação dos usuários e de legitimidade social e política. Por 

essas e outras razões, tem sido ressaltada a importância dos processos de 

avaliação para a reforma das políticas públicas, modernização e 

democratização da gestão pública. 

 

A partir do avanço de políticas sociais, notadamente o Programa Bolsa Família (PBF) como 

caso emblemático implementado a partir de 2003, surge a necessidade de medir os resultados 

alcançados pelos programas no país. O PBF é alvo de diversos estudos devido a sua 

abrangência e dimensão financeira.  A experiência do governo federal com o PBF, que 

completou 10 anos de implantação em 2013, tem recebido especial atenção por parte de 

pesquisadores no que se refere à medição de impactos sociais causados por políticas de 

transferência de renda. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em parceria com 

o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), lançou em 2013 o livro 

“Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania”. Trata-se de uma coletânea de 

textos sobre o programa que versam sobre sua operacionalização, perfil do público 

beneficiado, impactos sociais assim como perspectivas futuras (IPEA, 2013).  

No que tangem às políticas de transferência de renda, a necessidade de conduzir e dar 

transparência à avaliação de resultados se torna mais premente uma vez que consolida ou 

reforça o pacto social entre aqueles que recebem o benefício diretamente e o restante da 

população. Ou seja, uma avaliação de impacto procura valorar os resultados alcançados e 
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então justificar ou não a continuidade da aplicação de recursos públicos para alcance dos 

objetivos propostos. Há que se ter o cuidado em tratar esse assunto, é comum que apenas 

avaliações positivas sejam divulgadas pelos gestores da política e publicadas nos meios 

acadêmicos (ARRETCHE, 1998; RAVALLION, 2009). Uma avaliação de impacto que traga 

resultados negativos, ou seja, que não demonstre o alcance dos objetivos propostos, por si só 

não deve condenar um programa ao fracasso e sim, deve ser utilizada como aprendizado ou 

correções de rumo durante a execução do projeto. Trata-se de uma maturidade a ser buscada 

dentro da administração pública, daí a importância de incentivar seu uso para que faça parte 

da rotina do gestor e não fique restrita ao meio acadêmico. Da mesma forma, um efeito 

positivo pode ser considerado apenas o ponto de partida para justificar a implementação ou 

manutenção de uma política pública, uma vez que não esgota outras questões como a 

comparação com outras políticas alternativas e a sustentabilidade financeira da mesma. 

No caso específico tratado nesse trabalho, é importante ressaltar o considerável dispêndio com 

o programa do BUI aos cofres estaduais conforme será demonstrado na seção 3.3. Após cinco 

anos de operação, muito se sabe sobre seu uso (quantidade de pessoas beneficiadas, tipo de 

transporte utilizado etc.) e quanto custa mantê-lo, porém permanece a dúvida de como 

impactou a vida dos usuários. É intuitivo que houve uma redução no custo total da tarifa paga, 

mas se ele de fato aumentou a renda líquida do trabalhador, melhorou as oportunidades de 

trabalho e/ou de estudo ainda são perguntas não respondidas formalmente.  
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Este capítulo trata da política social que está sendo avaliada, ou seja, do Programa Bilhete 

Único Intermunicipal do Estado do Rio de Janeiro. Está organizado em três partes, a saber: 

sua motivação e regras de utilização; a incorporação das chamadas tarifas sociais ao programa 

original e por fim o impacto orçamentário do BUI nas despesas estaduais. 

3.1 O Programa Bilhete Único da RMRJ 

Segundo dados do IBGE
2
, a população do estado do Rio de Janeiro (ERJ) soma cerca de 16 

milhões de habitantes, divididos em oito regiões e 92 municípios. A região metropolitana, 

também popularmente chamada de Grande Rio, é formada por 21 municípios
3
 e concentra 

74% da população fluminense, sendo o estado mais metropolitano do Brasil.  

O Bilhete Único Intermunicipal do Estado do Rio de Janeiro (BUI), implantado pelo ERJ em 

fevereiro de 2010, foi influenciado pela experiência do município de São Paulo cujo bilhete 

único de transportes já existia desde 2004. O BUI inovou no sentido de ser aceito nos 20 

municípios da região metropolitana do ERJ.  

Cabe aqui uma observação acerca dos municípios que participam do programa BUI. A Lei 

5.628 de 29 de dezembro de 2009, que instituiu o Bilhete Único nos serviços de transporte 

coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, 

define no seu 1º Artigo o entendimento sobre quais municípios compõem a região 

metropolitana abrangida pela Lei, listados em seu anexo único. O município de Mangaratiba 

foi excluído da RMRJ
4
 também em dezembro de 2009, porém consta na lista do anexo único 

da Lei do BUI, logo, participa do programa. Os municípios de Rio Bonito e Cachoeiras de 

Macacu, apesar de incorporados à RMRJ em dezembro de 2013
5
, não foram incluídos no 

anexo e não participam do programa BUI. Os municípios abrangidos são: Belford Roxo, 

                                                 
2
 Censo demográfico de 2010. Disponível em: < http://goo.gl/Zkiqv1 > acesso em 08/06/2014. 

3
 A RMRJ foi instituída em 1974 após a fusão dos antigos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, unindo as 

então regiões metropolitanas do Grande Rio Fluminense e da Grande Niterói. Desde então passou por diversas 

alterações, sendo a mais recente a efetuada em dezembro de 2013 quando os municípios de Rio Bonito e 

Cachoeiras de Macacu foram incorporados à RMRJ. Disponível em: < http://goo.gl/f6XDOX > acesso em 

21/07/2015.   
4
 Lei Complementar de 04 de julho de 2002. Disponível em < http://goo.gl/1gHryC  > acesso em 21/07/2015. 

5
 Lei Complementar 158 de 26 de dezembro de 2013. Disponível em: < http://goo.gl/uKQNKS > acesso em 

22/07/2015. 

http://goo.gl/Zkiqv1
http://goo.gl/f6XDOX
http://goo.gl/1gHryC
http://goo.gl/uKQNKS
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Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Maricá, 

Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio de Janeiro, São 

Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá; e serão denominados como região 

metropolitana do Rio de Janeiro – RMRJ neste trabalho para efeito de simplificação.  

O funcionamento do programa se dá a partir da definição do valor do BUI que será o valor 

máximo a ser desembolsado pelo usuário do transporte intermunicipal desde que se enquadre 

nas seguintes regras previstas na Lei 5.628/09: 

 O deslocamento deverá ser feito dentro dos municípios constantes do anexo único da 

Lei, devendo haver ao menos um trecho intermunicipal; 

 O usuário fará jus ao benefício no máximo duas vezes por dia sendo que deverá haver 

entre as duas utilizações o intervalo mínimo de uma hora;  

 Poderá abranger até dois modais em cada utilização no período de até três horas (o que 

ocorrer primeiro)
6
. 

Nos anos de 2011 e 2014 foram criadas as chamadas tarifas sociais para o transporte 

aquaviário e metroviário/ferroviário respectivamente e que foram, de certa forma, 

incorporadas ao programa BUI uma vez que o subsídio só era concedido com o uso do cartão 

eletrônico do programa. Apesar da tarifa social também ser um benefício ao usuário de 

transporte, seu desenho e regra para concessão diferem do desenho original do BUI e serão 

detalhados na seção 3.2. 

O intuito do programa é estabelecer um valor máximo que o usuário do transporte 

intermunicipal dispenda no seu deslocamento diário, sendo o seu excedente subsidiado pelo 

governo do estado, ou seja, entende-se como subsídio a diferença entre o somatório da(s) 

tarifa(s) e o valor do BUI caso seja maior que zero. Fica clara a intenção de focar ou 

direcionar a política para o trabalhador, uma vez que, de acordo com as regras listadas 

anteriormente fixa o benefício para duas vezes ao dia, pensado para a ida e volta do trabalho. 

Para participar do programa, o usuário necessita utilizar o cartão eletrônico denominado de 

Bilhete Único, sendo este um cartão do tipo “pré-pago recarregável” e do qual será 

descontado apenas a parcela paga pelo usuário. O subsídio, apesar de individual e 

                                                 
6
 A Lei 5.628/09 (Art. 1º Inciso II, parágrafo único) permite que o Estado amplie a utilização para o uso em até 

três modais durante o período de no máximo três horas. De fevereiro de 2010 até março de 2014 o período 

fixado foi de duas horas. A partir de março de 2014 este prazo foi ampliado para três horas pelo Decreto 44.649 / 

2014. 
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correspondente ao trecho e valor de utilização, é pago pelo estado diretamente à empresa que 

opera o sistema. Dessa forma, fica garantida ao usuário do transporte intermunicipal uma 

despesa máxima fixada por viagem, desde que sua utilização se enquadre nas regras do 

programa.  

Apesar de não ser um programa de assistência social, o BUI pode ser considerado uma 

transferência de renda, uma vez que se trata de subsídio direto ao usuário de transporte 

intermunicipal
7
, produzindo impacto no orçamento familiar. Até o lançamento do BUI, o ERJ 

possuía alto custo de transporte intermunicipal com as passagens entre as mais caras das 

conhecidas no país. Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas – FGV, coordenada por 

Marcelo Neri (2010): 

As despesas de transporte público apresentavam desigualdade (Gini) de 0,69, 

bastante superior à de renda 0,54. Segundo o relatório “Cities on the Move” 

do Banco Mundial, a renda média dos que utilizavam carros nas cidades da 

América Latina é muito superior à renda dos demais. A auto-seleção torna o 

BU uma espécie de Bolsa Família do transporte. (grifo nosso). 

O estudo considera que o programa BUI gera impactos positivos diretos na diminuição da 

pobreza extrema, desigualdade de renda e inclusão social além da melhora na mobilidade 

urbana, aumento da empregabilidade, desadensamento urbano e diminuição da poluição. 

Também aponta que até sua implantação em 2010, o gasto médio com transporte coletivo 

representava parcela superior ao da alimentação no orçamento familiar dos usuários de 

transporte intermunicipal do ERJ (NERI, 2010).  

Além do impacto financeiro direto para o usuário, o programa visou aumentar a 

empregabilidade dos trabalhadores da RMRJ. O chamado efeito-emprego também é muito 

relevante, uma vez que do ponto de vista do trabalhador, novas oportunidades de emprego 

mais distantes de sua residência podem ser consideradas na procura por trabalho. Para o 

empregador, o custo de contratar um trabalhador que more mais longe diminui, considerando 

que a ele cabe o custeio do valor excedente a 6% do salário básico ou vencimento do 

trabalhador gasto com o deslocamento residência – trabalho – residência através do vale 

transporte (VT)
8
, o que amplia a oferta de emprego e reduz a informalidade. 

                                                 
7
 O subsídio é válido para uso entre os municípios da região metropolitana, ou Grande Rio, e inclui todos os 

modais oficiais de transporte público coletivo como ônibus, trem, metrô, barcas e vans legalizadas. 
8
 VT introduzido através da Lei 7.418 de 1985: Institui o Vale-Transporte e dá outras providências. Disponível 

em: < http://goo.gl/4A7zCP > Acesso em 15/08/2015. 

http://goo.gl/4A7zCP
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Os dados de utilização
9
 impressionam pela grandeza: em média cerca de 1,6 milhões de 

usuários receberam o benefício em 24 milhões de viagens
10

 mensalmente em 2014. Pela 

figura 1 a seguir é possível notar a evolução do programa em relação aos números de usuários 

e viagens subsidiados ao longo do tempo. Somente nos dois primeiros anos após a introdução 

do BUI, o número de usuários e número de viagens aumentaram 74%, e 118% 

respectivamente. Nota-se também que em março de 2012 e especialmente no segundo 

semestre de 2014 houve um aumento expressivo nos dados de utilização, que pode ser 

explicado com a introdução das chamadas tarifas sociais aquaviária e metroviária/ferroviária 

objeto do próximo capítulo.   

Figura 1: Programa BUI: N
o
 usuários beneficiados e N

o
 viagens – Fev 2010 a Dez 2014 

 

É importante mencionar que iremos apresentar os resultados considerando o período anterior 

e posterior à introdução do BUI, porém trata-se de uma simplificação visto que a “dosagem 

do tratamento” (ou a intensidade do programa) foi crescendo com o passar dos anos. Sendo 

assim, é de se esperar que o impacto também não seja constante ao longo do tempo. 

A operacionalização do sistema e apuração do subsídio é complexa uma vez que envolve o 

transporte intermunicipal e o municipal, sendo que em alguns municípios, como a capital 

                                                 
9
 Fonte SETRANS – Relatório gerencial de utilização do BUI. 

10
 Conceito de viagem engloba o trajeto completo feito pelo usuário, incluindo até dois modais. Ex: usuário 

utiliza ônibus e barca = 1 viagem. Trajetos de ida e volta contam duas vezes. 
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fluminense por exemplo, existem programas próprios de subsídio de transporte. O programa 

Bilhete Único Carioca possui regras de utilização específicas e sua implementação e gestão 

são de responsabilidade da prefeitura do Rio de Janeiro. Para o usuário do cartão não é 

necessário possuir cartões eletrônicos distintos para fazer jus aos benefícios de cada 

programa, basta que esteja cadastrado em ambos, uma vez desde sua implementação é a 

mesma empresa que operacionaliza o sistema de bilhetagem eletrônica do transporte de 

passageiros municipal e intermunicipal. Vale mencionar que para determinar qual programa 

que está sendo utilizado, o sistema utiliza os dados do último trecho efetuado: se o usuário fez 

um trecho intermunicipal e outro municipal, entra na regra do BUI e o subsídio (caso houver) 

será pago pelo governo estadual. Caso a mesma pessoa utilize o mesmo cartão eletrônico para 

pagar dois ônibus dentro do município do RJ, será enquadrado nas regras da capital 

fluminense sob responsabilidade da prefeitura, sem despesa para o governo do estado. 

Para que o BUI fosse introduzido, houve, num primeiro momento, uma reestruturação 

tarifária, com a diminuição de 74 para 12 níveis de tarifas de transporte rodoviário a fim de 

padronizá-las e facilitar o cálculo do subsídio para o usuário
11

. Sua viabilização foi possível 

através do processo de bilhetagem eletrônica
12

 que é operado pela empresa RioCard Holding e 

possui a tecnologia necessária para processar e apurar o subsídio de cada transação realizada. 

O Estado do Rio de Janeiro possui convênio com a RioCard que opera o sistema do BUI. É 

esta empresa que faz o cadastro, fornece o cartão (físico) ao usuário, recebe e armazena os 

dados dos validadores dos concessionários, calcula e transmite à Secretaria Estadual de 

Transportes (SETRANS) o valor do subsídio diariamente e repassa aos concessionários o 

subsídio. Todos os dados relativos ao BUI são enviados e armazenados no Centro de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (PRODERJ). Além 

disso, o ERJ conta com a auditoria efetuada atualmente pela Fundação Coordenação de 

Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (COPPETEC/UFRJ) que analisa os dados 

recebidos e valida se as regras de negócio estão sendo respeitadas. Como atores internos do 

ERJ, participam diretamente do programa BUI, além da SETRANS e do PRODERJ, as 

Secretarias de Estado de Fazenda (SEFAZ) e de Planejamento e Gestão (SEPLAG) através do 

apoio no processo financeiro do programa. Como pode ser percebido, o programa envolve 

                                                 
11

 Um esquema simplificado pode ser encontrado na apresentação da SETRANS no II Fórum Riocard de meios 

de pagamento eletrônico – nov/2014. Disponível em: < http://goo.gl/mQTjEx  > acesso em 14/08/2015.  
12

 Sistema de bilhetagem eletrônica instituído pela Lei 4.291 de 22 de março de 2004. Disponível em < 

http://goo.gl/iQrc50  > acesso em 21/07/2015. 

http://goo.gl/mQTjEx
http://goo.gl/iQrc50
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diversos atores externos e internos do governo estadual. Sendo assim, um esquema 

simplificado dos atores envolvidos no programa BUI poderia ser: 

Figura 1: Atores envolvidos no programa BUI 

 

A seguir, serão explicadas as chamadas tarifas sociais, implementadas para o transporte 

aquaviário em 2012 e metroviário e ferroviário em 2014. Apesar das despesas com ambos os 

subsídios serem computadas junto com o subsídio original do BUI, possuem além de regras 

diferenciadas de utilização, prazo determinado para vigorar. 

3.2 Desdobramentos do Programa – A Tarifa Social 

Em dezembro de 2011, foi sancionada a Lei N
o
 6.138 que instituiu a chamada Tarifa 

Aquaviária Social, ou categoria social, como modalidade temporária na estrutura tarifária para 

o serviço público de transporte aquaviário no ERJ, a vigorar a partir de fevereiro de 2012. A 

tarifa social, cujo valor é determinado por decreto, é concedida para os usuários que utilizem 

o transporte aquaviário portadores do cartão BUI, mesmo que estes utilizem como único 

modal o transporte aquaviário, sendo seu uso limitado a duas viagens por passageiro por dia.  

O usuário que não portar o cartão do Bilhete Único ou que ultrapassar o número de duas 

viagens por dia deverá pagar o valor da tarifa aquaviária de equilíbrio (tarifa cheia), sem 

prejuízo de a concessionária praticar livremente descontos promocionais.13 
  

                                                 
13

 Artigo 1º, § 8º  da Lei 6.138/2011. Disponível em: < http://goo.gl/WWf5Cc  >. Acesso em: 21/09/2014. 
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A Lei pretendeu diminuir o impacto causado pela nova tarifa de equilíbrio firmada entre a 

concessionária Barcas S/A e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de 

Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de 

Janeiro (AGETRANSP). Na época, a nova tarifa de equilíbrio representava um aumento de 

cerca de 60% na tarifa em vigor. Ao usuário do BUI coube um aumento bem menor, de 

10,7%. A Lei original deveria vigorar até o ano de 2016 quando seria realizada uma revisão 

extraordinária para avaliação da tarifa de equilíbrio. Em 2013, a lei foi alterada e o prazo 

estendido até dezembro de 2018. A diferença entre a tarifa de equilíbrio e a tarifa social de R$ 

1,40 por passageiro por viagem passou a ser subsidiada pelo Estado. Segundo dados da 

SETRANS, o número de usuários do transporte aquaviário que passaram a utilizar o cartão 

BUI aumentou em torno de 180%
14

 a partir de fevereiro de 2012, impactando os dados gerais 

de utilização, conforme visto na figura 1 na seção anterior. 

Figura 2: Número de Usuários de barcas que utilizaram o BUI. Fev 2010 a Dez 2014. 

 

Essa política representou uma quebra na regra original do Bilhete Único e, mesmo 

considerando a necessidade do Estado em não permitir que um aumento expressivo de 60% 

no valor da tarifa recaísse diretamente no bolso do cidadão, requer uma reflexão se o 

programa BUI estaria arcando com um subsídio para a própria concessionária. 

O mesmo mecanismo foi utilizado recentemente com a revisão das tarifas do transporte 

metroviário e ferroviário no ERJ. Em março de 2014, através da Lei N
o
 6.700, também foi 

                                                 
14

 Usuários que utilizaram o BUI ao menos uma vez ao mês. Média janeiro 2011 – janeiro 2012 comparada com 

média fevereiro 2012 a dezembro 2014. 
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instituída a modalidade temporária Tarifa Social para ambos os modais, seguindo as mesmas 

regras de utilização da tarifa social aquaviária. Os usuários do cartão Bilhete Único 

Intermunicipal, independentemente de haver integração intermunicipal e com limite de 

utilização de duas vezes ao dia, foram beneficiados, uma vez que para estes, não houve 

reajuste na passagem. Nos meses que antecederam a data para que a nova tarifa entrasse em 

vigor, houve uma ampla divulgação para cadastramento de passageiros no programa BUI, 

uma vez que assim teriam direito ao subsídio. Foram incluídos novos usuários que até então 

não recebiam o benefício por não atenderem à regra original: em geral não realizam viagem 

intermunicipal. A nova modalidade atendeu às reivindicações ocorridas no ano de 2013 contra 

o aumento das passagens dos meios de transporte. Considerando que os contratos de 

concessão estabelecem reajustes anuais das tarifas e que os usuários beneficiados não 

necessariamente podem ser incluídos no público alvo do programa BUI, a tarifa social 

instituída foge ao objetivo proposto pela política original. À época, foi noticiado que o 

impacto de tal decisão iria aumentar as despesas com o programa em cerca de R$ 50 milhões 

por ano (ou cerca de 10% de aumento sobre a dotação original do programa na Lei 

Orçamentária Anual de 2014)
15

. Houve uma ampla campanha na mídia para que usuários de 

trem e metrô adquirissem o cartão BUI ou cadastrassem o cartão do Bilhete Único Carioca no 

programa estadual, pois somente assim poderiam receber o subsídio. Os dados observados de 

junho a dezembro de 2014 mostraram um crescimento significativo no número de usuários 

cadastrados e que efetivamente estão utilizando o benefício, porém seria necessário observar a 

evolução dos números por um período maior, tendo em vista alguns fatos atípicos que podem 

ter distorcido a utilização deste modal, como a Copa do Mundo de Futebol 2014 realizada em 

junho e julho daquele ano. 

 

 

 

  

                                                 
15

 Fonte: Notícia veiculada pelo sítio eletrônico do Jornal O Globo. Disponível em: < http://goo.gl/eByoML > 

Acesso em 21/09/2014. 

http://goo.gl/eByoML
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Figura 3: Número de usuários de metrô que utilizaram o cartão BUI. Fev 2010 a Dez 2014. 

 

Dado o aumento no número de usuários e despesa com o pagamento de subsídios do 

programa BUI, a partir de 2015 houve uma redução no valor do subsídio concedido através 

das chamadas tarifas sociais de transporte
16

. O impacto de tais medidas não será objeto do 

presente trabalho, uma vez está fora do recorte temporal definido na introdução. A próxima 

seção irá tratar do impacto orçamentário do programa para o governo do estado do Rio de 

Janeiro e dará a dimensão da representatividade dos gastos com BUI. 

3.3 Despesas com o subsídio do BUI para o ERJ 

Desde seu lançamento, a despesa anual com o subsídio aumentou mais de 200%, passando de 

R$ 172 milhões em 2010 para R$ 546 milhões em 2014. 

  

                                                 
16

 Decretos 45.099/2014 e 45.100/2014 fixam novos valores para as tarifas sociais ferroviária e aquaviária 

respectivamente. Decreto 45.165/2015 institui nova tarifa social para metrô, zerando o subsídio da tarifa social. 

Disponível em < https://goo.gl/svGOrV , http://goo.gl/KTg3Zb e https://goo.gl/ObJiOA  > 
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https://goo.gl/svGOrV
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Figura 4: Evolução das despesas com BUI em R$ milhões 

 

Como pode ser verificado na Figura 4, a despesa com o programa representou cerca de 0,67% 

do orçamento anual do ERJ em 2014 o que pode, à primeira vista, parecer insignificante. Um 

olhar mais cuidadoso verifica que se forem consideradas somente as receitas do tesouro 

estadual, como a receita tributária ou transferências constitucionais da União, o programa 

consome de forma significativa a parcela de receita que pode ser utilizada para o custeio em 

geral e demais políticas públicas.  

Comparando a despesa com o BUI e as receitas do tesouro disponíveis após a liquidação das 

despesas obrigatórias, nota-se que esta representa em média cerca de 14% das chamadas 

despesas discricionárias no orçamento estadual
17

, alcançando 24,3% em 2014.  Uma vez que a 

despesa com o programa aumenta no mínimo de acordo com o aumento tarifário, caso a 

receita estadual não apresente o mesmo comportamento, este compromisso se torna 

fiscalmente insustentável. O gráfico a seguir demonstra o impacto orçamentário do programa 

BUI desde sua implantação em 2010:  

                                                 
17

 Para fins de simplificação, as receitas estaduais foram agrupadas por fonte de recursos e considerou-se para 

efeito de comparação àquelas que são fruto da arrecadação do tesouro ou de transferências federais obrigatórias 

como o Fundo de Participação dos Estados – FPE. Essas receitas são a base para cumprimento de diferentes 

obrigações estaduais, como pagamento do funcionalismo público, pagamento de encargos da dívida e índices 

constitucionais e legais, as chamadas despesas obrigatórias. As despesas obrigatórias também foram agrupadas e 

subtraídas do total da receita para cálculo da receita do tesouro disponível que pode ser utilizada livremente para 

pagamento do restante do custeio, as chamadas despesas discricionárias. Os valores por grupo de despesa e o 

saldo podem ser encontrados no APÊNDICE 1. 
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Figura 5: Impacto BU e RM sobre Receita Disponível 

 

A partir de 2011, aproximadamente 9% da despesa com o subsídio do BUI começou a ser 

custeada com fonte de recursos proveniente do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às 

Desigualdades Sociais (FECP). Trata-se de um adicional na alíquota do imposto sobre 

circulação de mercadorias e serviços (ICMS), excetuando alguns itens como alimentos 

constantes da cesta básica, alguns tipos de medicamentos, material escolar e gás de cozinha. 

Sua incidência é maior para produtos considerados “supérfluos”, caracterizando-se como 

tributo progressivo, ou seja, paga mais quem pode pagar mais. Em 2012 e 2013 a fonte 

advinda do FECP representou 87% e 83% da despesa com o programa respectivamente. Com 

o intuito de assegurar sua utilização para custear o BUI, a Lei Complementar N
o
 151 de 09 de 

outubro de 2013 incluiu o BUI como ação prioritária para aplicação dos recursos do FECP
18

. 

A Lei que instituiu o FECP estipulou um prazo para sua vigência, atualmente fixado em 

2018
19

. Sua prorrogação depende de aprovação de Lei Complementar pelo Poder Legislativo 

o que transfere ao mesmo a corresponsabilidade em garantir a fonte de recursos para manter o 

                                                 
18

 LC 151/2013 disponível em: < http://goo.gl/xQE47I  > acesso em 24/07/2015. 
19

 O FECP foi instituído em 2003 pela Lei estadual 4.056 inicialmente para vigorar até 2010 e foi prorrogado 

duas vezes através de leis complementares até 2014 e até 2018. 
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programa BUI em funcionamento
20

. O valor arrecadado através do FECP representou 

aproximadamente 6% da receita do tesouro entre 2007 e 2014.  

Esses dados reforçam a importância de avaliar o impacto social e econômico do programa, 

uma vez que corresponde à parcela expressiva do orçamento estadual, custeado por um 

imposto “provisório” com característica altamente redistributiva. Sua manutenção, expansão 

e/ou possíveis alterações necessitam ser baseadas em análises capazes de subsidiar a tomada 

de decisão do atual assim como de futuros governos do ERJ. 

 

  

                                                 
20

 Ver a mensagem n
o
 41/2013 enviada pelo governo à ALERJ. Disponível em: < http://goo.gl/8TXikE > acesso 

em 05/02/2014. 

http://goo.gl/8TXikE
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4 A VARIÁVEL DEPENDENTE 

A escolha da variável dependente deve demonstrar o resultado pretendido ou o objetivo do 

programa BUI. Na concepção do programa, partiu-se da premissa de que o alto custo dos 

transportes na RMRJ, associado à importância do movimento pendular entre os municípios 

que a formam, impacta de forma expressiva a despesa com transporte e dificulta a obtenção 

de emprego por parte da população, principalmente a de baixa renda, conforme estudo 

conduzido antes de sua implementação relatado no capítulo 3. Portanto, o que se deseja 

alcançar é um menor custo para mobilidade na RMRJ e consequentemente a melhora na renda 

familiar. O impacto na renda familiar ocorre intuitivamente através da transferência direta do 

benefício, uma vez que sobra mais dinheiro para o usuário do transporte público 

intermunicipal, assim como pelo aumento da empregabilidade da população beneficiada.  

Uma forma possível de medir a variação na renda após a introdução do BUI seria a análise de 

microdados da Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE – POF, através de dados do 

consumo das famílias por tipo de gasto. A POF mais recente data de 2008/2009, ou seja, 

período anterior ao lançamento do BUI. A próxima pesquisa está prevista para ocorrer no 

período de agosto de 2014 a agosto de 2015, sendo que a divulgação dos primeiros resultados 

deve ocorrer apenas a partir de maio de 2016
21

.  

Esbarramos na primeira dificuldade da avaliação de impacto: encontrar uma variável para 

medir o resultado ou “outcome” do programa BUI na renda familiar considerando que não 

dispomos dos dados dos indivíduos beneficiados. 

Sendo assim, utilizamos neste estudo a arrecadação do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS como uma variável proxy da renda, considerando que o subsídio pago 

através do BUI será utilizado pelas famílias para consumo.  

Analisando os dados da POF de 2008 e 2009, verifica-se que as despesas com consumo têm 

uma participação decrescente em relação às despesas totais conforme o aumento da classe de 

rendimento familiar, ou seja, famílias de renda mais baixa consomem um percentual maior de 

sua renda.  

                                                 
21

 Fonte: IBGE. Disponível em < http://goo.gl/mVjrCd  > Acesso em 08/06/2014. 

http://goo.gl/mVjrCd
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Figura 6: Perfil da despesa por faixa de rendimento - POF 2008 e 2009 

 

Na medida em que a renda aumenta, há um deslocamento dos padrões de consumo, com 

comprometimento relativo menor com despesas de habitação e alimentação e aumento 

relativo de outros bens de consumo que passam a fazer parte da cesta de bens adquiridos pelas 

famílias. Medeiros (2015, p.70) estudou a evolução da composição do consumo das famílias 

com base em dados da POF 2002-2003 e da POF 2008-2009 e observou que nas faixas mais 

baixas de renda ocorrem grandes deslocamentos dos padrões de consumo: “Com a evolução 

da renda média, ocorreu redução relativa com as despesas de aluguel, o aumento dos gastos 

com eletrodomésticos, a manutenção do lar, a aquisição de veículos, os gastos com remédios e 

os planos de saúde.”     

Conforme dito no capítulo 3, com base em estudo efetuado pela FGV (NERI, 2010), a forma 

como foi desenhado o programa faz com que este seja direcionado principalmente para a 

população de baixa renda, ou seja, apesar de ser um programa universal, possui uma “auto-

seleção” que beneficia a população desta faixa de renda. Considerando o público alvo do 

programa, a lógica para a escolha da variável (ICMS) considera que o subsídio pago através 

do BUI será utilizado pelas famílias para consumo cujo aumento pode afetar a arrecadação do 

tributo de forma agregada. 

Naturalmente esta consideração possui algumas limitações, uma vez que somente é possível 

capturar esse impacto para o gasto no qual há a incidência do ICMS, desconsiderando 
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serviços e a chamada economia informal para a qual pode incidir parcela não desprezível das 

despesas familiares, entre outras. Além disso, como veremos nas seções a seguir, há que se ter 

o cuidado em utilizar esta variável, considerando que benefícios e isenções fiscais podem 

impactar os valores de arrecadação de forma diferente entre os municípios estudados.  

Porém, deve-se ter em mente os pontos positivos acerca da escolha do valor arrecadado do 

ICMS como variável dependente para a avaliação de impacto do BUI. Primeiramente trata-se 

de um dado já disponível sem nenhum custo para sua obtenção, tanto para o período pré-

intervenção como para o período pós-intervenção. Além disso, o dado é confiável e possui o 

detalhamento mínimo desejável, uma vez que é apurado mensalmente, por município como 

também por atividade econômica. Extrapolando o efeito de mais oportunidades de emprego 

nos municípios participantes do programa, a arrecadação de ICMS pode capturar o efeito 

multiplicador causado pelo programa na atividade econômica do município. Outro ponto 

positivo sob a ótica do governo do estado e sociedade seria o retorno da despesa do programa 

aos cofres estaduais através de um possível aumento na arrecadação. Caso fosse possível 

determinar não somente a causalidade entre o BUI e o aumento na arrecadação de ICMS, 

como também fosse possível mensurar o valor adicional na arrecadação causado pelo 

programa, seria possível estimar o quanto o programa é auto sustentável. Novamente, é 

preciso que se tenha o devido cuidado ao estimular este debate, ainda mais considerando que 

se trata de um programa voltado para a população de baixa renda, cuja mobilidade é afetada 

pelo alto custo do transporte público, porém não deixa de ser relevante do ponto de vista fiscal 

e orçamentário para o governo estadual.   

4.1 O ICMS – uma breve apresentação 

O ICMS, tributo de competência estadual, foi instituído na Constituição Federal de 1988 – 

CF/88 em seu Art.155, inciso II, sendo este uma adaptação do antigo Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias (ICM) criado pela Emenda Constitucional nº18 de dezembro de 

1965
22

. O ICM por sua vez, implantado a partir de 1967, substituiu o Imposto sobre Vendas e 

Consignações – IVC incidente sobre as vendas de mercadorias de forma cumulativa. Segundo 

Rezende (2009), o ICM “incorporava as novas propostas de adoção do método do valor 

adicionado para eliminar os efeitos negativos da cumulatividade sobre a economia, punha o 

                                                 
22

 EC18/1965  que “Dispõe sobre o sistema tributário nacional e dá outras providências” disponível em: < 

http://goo.gl/YzKFXp  > acesso em 29/07/2015. 

http://goo.gl/YzKFXp
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Brasil na vanguarda da modernidade tributária”. Tratava-se, portanto, de um imposto sobre as 

vendas, utilizando o método de valor adicionado para seu cálculo final.  

A CF/88 ampliou a base de incidência do ICM com a incorporação da produção de petróleo e 

derivados, de energia elétrica, além dos serviços de telecomunicações e de transporte 

interestadual (sendo adicionada a letra S no final da sigla do tributo). Outra importante 

alteração foi a autonomia adquirida pelos estados na fixação das alíquotas internas de seu 

principal imposto. Essas mudanças abriram espaço para a chamada “guerra fiscal entre os 

estados” uma vez que os setores incorporados tiveram suas alíquotas ampliadas e outros 

receberam incentivos fiscais com o intuito de atrair investimentos, distanciando a arrecadação 

do ICMS de sua base potencial (REZENDE, 2009). Segundo Rezende (2012), há uma 

dificuldade em identificar a natureza do ICMS devido à variedade de regimes aplicados à 

administração e cobrança desse imposto: 

O mosaico de situações formado pela justaposição de distintos regimes 

adotados pelos estados, para facilitar a arrecadação e reduzir a evasão, 

compõe-se de parcelas que exibem traços de um imposto sobre o valor 

adicionado, outras que se aproximam de um imposto monofásico sobre a 

produção de bens, uma parte grande formada por um imposto sobre a 

produção industrial, um tributo sobre vendas de pequenas e micro empresas 

e uma espécie de tarifa aduaneira aplicada à entrada de produtos de outros 

estados em vendas interestaduais. 

 

Sendo assim, o ICMS, além de ser um imposto incidente sobre as vendas de mercadorias, é 

também impactado pelas categorias incorporadas após a CF/88. Essas chegam a representar 

mais de 50% do total arrecadado com o tributo em alguns estados (REZENDE, 2012) e estão 

sujeitas à variação de preços das chamadas tarifas administradas pelo governo federal. 

Outra característica sobre o ICMS é a crescente utilização do regime de substituição 

tributária, no qual se confere a um contribuinte a responsabilidade pelo recolhimento do 

imposto relativo a fato gerador praticado por outro, objetivando facilitar a arrecadação e seu 

controle pela administração tributária (VARSANO, 2014; RIO DE JANEIRO,2013). No caso 

do ICMS, o recolhimento é feito em relação a uma operação subsequente (substituição para 

frente) e é apoiado na fixação de margens arbitrárias para a comercialização do produto o que 

compromete a qualidade do imposto, além de contrariar a lógica de mercado (VARSANO, 

2014; REZENDE, 2012). Para efeito desse estudo, a substituição tributária pode distorcer os 

valores que serão utilizados caso novas categorias sejam incluídas neste regime durante o 
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período analisado. Isso porque quando a arrecadação é analisada por município, um 

contribuinte expressivo (uma empresa, ou grande varejista), pode impactar de forma 

considerável o montante arrecadado, alterando a trajetória do tributo ao longo do tempo.  

Em termos de representatividade, segundo dados da Receita Federal, o ICMS contribui com 

aproximadamente 20% da carga tributária do país. O gráfico a seguir mostra a evolução da 

composição da carga tributária no Brasil em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), com 

destaque para a arrecadação do ICMS.  

Figura 7: Evolução da Carga Tributária no Brasil em % do PIB. 2002 - 2013 

 

Em relação aos tributos diretamente arrecadados pelos governos estaduais, o ICMS 

representou mais de 80% do total para a série analisada. Porém, conforme dito anteriormente, 

uma parcela significativa desse valor não está diretamente associada ao consumo familiar. 

Como desejamos que a variável explicativa possua uma relação causal com o efeito que 

desejamos medir, iremos utilizar os valores arrecadados por categoria econômica.  

Dados sobre a arrecadação do ICMS, sua evolução e participação por atividade econômica, do 

estado do Rio de Janeiro serão expostos a seguir na seção 4.3. A partir dessas informações 

iremos detalhar a forma como os dados serão trabalhados. 
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4.2 Algumas Considerações sobre o ICMS no ERJ 

Conforme mencionado na seção 4.1, a arrecadação de ICMS contempla diferentes regimes 

(ICMS importação, substituição tributária etc...), assim como atividades que não estão ligadas 

diretamente ao consumo da população como é o caso da arrecadação sobre o petróleo. 

Especificamente sobre o petróleo, é importante notar a importância dessa atividade para o 

ERJ uma vez que responde por cerca de 18 % do PIB estadual
23

 e está concentrado nos 

municípios do litoral Fluminense. Apesar de não haver incidência de ICMS sobre extração de 

petróleo na origem
24

, a atividade acaba impactando o ICMS incidente sobre importações uma 

vez que os equipamentos utilizados na exploração são em grande parte importados além de 

arrecadação sobre os produtos derivados.  

Os valores de arrecadação do ICMS no ERJ foram primeiramente analisados com base na 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), uma vez que cada contribuinte 

possui um código associado e os valores obtidos pela SEFAZ foram agrupados por município, 

mês e ano de arrecadação e código CNAE. A CNAE é elaborada sob coordenação da 

Secretaria da Receita Federal e orientação técnica do IBGE, cujo código é determinado no 

cadastro de pessoas jurídicas no âmbito da Administração Tributária de todos os agentes 

econômicos
25

. 

O gráfico a seguir, feito com base no maior agrupamento da CNAE – por seção, demonstra a 

concentração na arrecadação do ICMS no ERJ, sendo quatro seções responsáveis por mais de 

95% da arrecadação para o período analisado. A seção denominada “COMÉRCIO”, que 

engloba as atividades de comércio varejista e atacado assim como comércio e reparação de 

veículos automotores e motocicletas
26

 é a mais representativa individualmente, somando em 

média 31,85% ao longo de 2006 a 2014.  

  

                                                 
23

 Dado relativo a 2012. Fonte: Fundação CEPERJ. Disponível em: < http://goo.gl/yV6zfA > Acesso em 

07/09/2015. 
24

 Os dois únicos bens que possuem incidência no destino são energia e petróleo (inclui combustíveis derivados), 

conforme Art. 155, §2, Inciso X e §3 da CF/88. 
25

 Fonte: Receita Federal do Brasil. Disponível em < http://goo.gl/CWlcpa > acesso em 04/08/2015. 
26

 No total são 21 seções na tabela CNAE. A tabela está disponível em: < http://goo.gl/u8QtSW > acesso em 

04/08/2015. 

http://goo.gl/yV6zfA
http://goo.gl/CWlcpa
http://goo.gl/u8QtSW
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Figura 8: Arrecadação anual do ICMS no ERJ - Participação % por Atividade Econômica
27

 

 

Considerando somente a arrecadação de ICMS para estabelecimentos classificados na divisão 

Comércio Varejista (CNAE 47), esta representou em média 13,6% para o período 2006 – 

2014. Para medir as despesas das famílias, este será o dado utilizado para a avaliação de 

impacto do programa BUI e será denominado para efeito deste estudo de ICMS-varejo. 

Passamos então para a análise dos valores mensais arrecadados. O comportamento dos valores 

totais arrecadados de ICMS-varejo no ERJ em valores constantes com base de dezembro de 

2014 pelo IPCA está representado na figura 9. Percebe-se que a arrecadação apresenta 

crescimento ao longo da série analisada, passando de uma média de R$ 125 milhões/mês em 

2006 para R$ 322 milhões/mês em 2014. Os valores arrecadados nos meses de dezembro e 

janeiro também são regularmente acima da média, como era de se esperar devido à 

sazonalidade apresentada pelas vendas de fim de ano (compras de Natal) que impactam a 

arrecadação do tributo sobretudo para esta divisão. 

 

 

 

                                                 
27

 Foram excluídos dessa base as divisões 06 e 19 (Petróleo) assim como o ICMS sobre importações. 
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Figura 9: Arrecadação ICMS-varejo no ERJ - 2006 a 2014 em R$ cte. 

 

Uma vez que o objetivo deste estudo é verificar se há uma alteração na tendência da variável 

dependente – ICMS-varejo após o início do programa BUI, é importante “suavizar” os dados 

para evitar que a forte sazonalidade apresentada interfira na análise (HYNDMAN; 

ATHANASOPOULOS, 2012). Uma forma simples de operacionalizar, é trabalhar com a 

média móvel aritmética para o período de 12 meses. Ou seja, atribui-se para o mês de janeiro 

de 2006 a média da arrecadação do ICMS-varejo do período de fevereiro de 2005 a janeiro de 

2006; em fevereiro de 2006 faz-se a média dos meses anteriores até março de 2005 e assim 

por diante. Além disso, como será visto a seguir, o valor absoluto da arrecadação do tributo 

entre os municípios do ERJ é muito desigual, o que nos levou a trabalhar os dados com um 

índice por município, onde o valor de janeiro de 2006 (média 12 meses) corresponde a 100.  

A seguir será feita a análise do comportamento da arrecadação do ICMS-varejo por regiões de 

governo e municípios, com o intuito de verificar possíveis agrupamentos que possam ser 

comparáveis aos municípios da RMRJ. 
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Fonte: Dados SEFAZ / RJ. Elaboração própria. 
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O Estado do Rio de Janeiro está dividido em oito regiões de governo conforme mapa 

constante do APÊNDICE 2
28

. A participação de cada região na arrecadação do ICMS-varejo 

para o período analisado está graficamente representada na Figura 10 a seguir: 

Figura 10: Participação % por região de governo na arrecadação do ICMS-varejo - ERJ 

 

Primeiramente deve ser destacado o peso que a RMRJ possui no total arrecadado, 

representando 88 % na média para todo o período. Percebe-se que a região Metropolitana 

perdeu participação no montante arrecadado do ICMS-varejo para o período pós-intervenção, 

o que sugere a necessidade de entender melhor a dinâmica de arrecadação entre os municípios 

que a compõe.  

Abrindo os dados por município, é possível notar outra característica importante que é a 

participação dos municípios do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias, que juntos somaram 

66% da arrecadação do ICMS-varejo do ERJ em 2014. 

A figura 11 apresenta a evolução do ICMS-varejo para os municípios da RMRJ, destacando a 

Capital e o município de Duque de Caxias. Duque de Caxias apresenta uma evolução 

diferente dos demais municípios da região Metropolitana; essa tendência fica clara quando 

                                                 
28

 Fonte: Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de 

Janeiro – CEPERJ. Disponível em: < http://goo.gl/xBllE1 > acesso em 10/08/2015. 
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RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS DEMAIS RMRJ 

analisamos os valores da média móvel 12 meses considerando índice janeiro de 2006=100, 

conforme figura 12. Excluir a Capital do ERJ da amostra faz sentido se considerarmos que em 

2010 apenas 2,6% da população ocupada da cidade do RJ realizava o movimento pendular 

intermunicipal sendo beneficiada pelo BUI (TAVARES DA SILVA, 2010). Porém, optamos 

por não excluir o município de Duque de Caxias nos resultados que serão apresentados, ele 

fará parte da primeira definição de grupo de tratamento. 

Figura 12: ICMS-varejo RMRJ índice jan2006=100 

Uma possível causa para as diferenças na arrecadação do ICMS-varejo entre os municípios, 

seria a introdução crescente do regime de substituição tributária para o ICMS. Trata-se da 

cobrança antecipada do imposto na produção industrial com a fixação de margens para a 

comercialização dos produtos (REZENDE, 2012). A arrecadação de ICMS é computada para 

o município onde o produto é produzido
29

 e não mais comercializado e pode distorcer a série 

temporal entre os municípios.  

No ERJ a parcela do ICMS total (excluindo o ICMS importação e petróleo) arrecadado 

através do regime de substituição tributária passou de 13,0 % para o período de 2001-2009 

para 21,7% para o período 2010-2014. Essa é uma limitação da variável utilizada, porém 

como será visto a seguir, faremos três agrupamentos diferentes, sendo que cada um deles 

contará com três variações do modelo de DD na tentativa aumentar a robustez dos resultados 

apresentados. 

                                                 
29

  Em operações interestaduais, o tributo só será recolhido pelo atacadista ou varejista nos casos quando não há 

convênio entre os estados e não há termo de acordo entre o ERJ e o contribuinte localizado em outra unidade da 

federação (RIO DE JANEIRO, 2013). 

Figura 11: ICMS-varejo RMRJ-R$ cte média móvel  
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5 METODOLOGIA 

A introdução do programa BUI no ERJ pode ser pensado como um experimento natural ou 

quase-experimento que, segundo Wooldridge (2011) é assim definido: 

Um experimento natural ocorre quando algum evento exógeno – 

frequentemente uma mudança na política governamental – altera o ambiente 

no qual indivíduos, famílias, empresas ou cidades operam. Um experimento 

natural sempre tem um grupo de controle, que não é afetado pela mudança 

na política e um grupo de tratamento, que é afetado pela mudança na 

política. Diferentemente de um experimento verdadeiro, no qual os grupos 

de tratamento e de controle são escolhidos aleatória e explicitamente, esses 

grupos, nos experimentos naturais, surgem da mudança específica na política 

governamental. 

 

O método ou estratégia que será utilizada neste trabalho é chamado de “diferença em 

diferença” ou “dupla diferença” (DD) que compara os dois grupos (participantes e não 

participantes) através do tempo (dados em painel), que será dividido em dois períodos: (i) 

antes do início do programa BUI e (ii) após o início do programa BUI. O efeito do programa 

será medido pela diferença no resultado observado entre os grupos antes e depois da 

introdução do programa BUI. De forma simplificada, este método consiste em subtrair as duas 

diferenças (antes e depois) para os dois grupos. A tabela a seguir ilustra como é medido o 

impacto utilizando o método DD: 

Tabela 1: O método de Diferença em Diferença ou Dupla Diferença 

 Período Anterior à 

intervenção t=0 

Período Posterior à 

intervenção t=1 

Diferença entre 

períodos 

Grupo Intervenção (It) I0 I1 I1 – I0 

Grupo de Controle (Ct) C0 C1 C1 – C0 

Diferença entre grupos I0 – C0 I1 – C1 

Dupla diferença: 

(I1-C1) – (I0-C0) = 

(I1-I0) – (C1-C0) 

 

A primeira diferença entre os períodos antes e depois da intervenção informa o impacto para o 

grupo de tratamento e controla para os fatores que são constantes ao longo do tempo para este 

grupo, uma vez que estamos comparando o grupo com ele mesmo. A fim de capturar outros 

fatores que podem ter variado com o tempo (no nosso estudo a economia do ERJ poderia estar 
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aquecida e todos os municípios iriam apresentar aumento na arrecadação de ICMS, por 

exemplo), medimos a segunda diferença para o grupo de controle, considerando que este 

grupo também esteve sujeito às mesmas condições do grupo de tratamento que sofreu a 

intervenção. O método de DD expurga da primeira diferença outros fatores que variaram com 

o tempo quando subtraímos a segunda diferença (BANCO MUNDIAL, 2011). É importante 

notar que embora o método de DD permita controlar as diferenças entre os dois grupos que 

são constantes ao longo do tempo, ele não é suficiente para controlar diferenças que tenham 

surgido durante o período da intervenção. Portanto, assumimos que não houve algum fator 

não observado que possa ter influenciado o resultado de um ou outro grupo durante o período 

de tempo analisado, uma vez que estamos considerando o resultado observado para o grupo 

de controle como tendência para o grupo de tratamento. Em outras palavras, o método de DD 

possui como premissa que, na ausência da intervenção, a tendência observada no grupo de 

controle seria o que esperaríamos observar no grupo de tratamento. Na língua inglesa, esta 

premissa é chamada de “common trends assumption” ou premissa de tendências iguais em 

tradução livre (ANGRIST e PISCHKE, 2014). Trata-se de um dos pontos sensíveis da análise 

e como explicamos mais adiante, implementamos a definição de grupos de controle e 

tratamento via pareamento para encontrar os municípios com e sem BUI que tiveram as 

trajetórias mais semelhantes possíveis anteriores à implementação do programa.  

O método de DD é comumente implementado através de regressão linear. Neste contexto, na 

sua variação mais simples possível, utiliza-se a variável de resultado como variável 

dependente, e como variáveis explicativas utilização duas variáveis dicotômicas: D1=1 para os 

participantes ou grupo de tratamento e outra D2=1 para o período pós-intervenção, e uma 

interação entre as duas (RAMOS, 2009). A equação pode ser escrita da seguinte forma: 

                          

Onde: o coeficiente estimado β da equação significa a diferença média do efeito da interação 

entre o grupo de tratamento (D1 = 1) e período pós intervenção (D2 = 1) e será exatamente 

igual ao resultado da DD visto na tabela 1 ou seja, esta é a estimativa do efeito causal da 

intervenção considerando que as premissas necessárias à identificação de um efeito causal 

foram adequadas. Nesta formulação mais simples, ρ é a estimativa da diferença inicial entre 

os grupos (antes do tratamento) e γ é a variação entre os tempos pré tratamento e pós 

tratamento para o grupo de controle. Tanto ρ quanto γ não são atribuíveis ao tratamento.  
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Conforme será visto a seguir, a arrecadação do ICMS-varejo apresenta níveis muito diferentes 

entre os municípios do ERJ. Para minimizar este problema, iremos detalhar como os dados 

serão tratados nas seções 4.2 e 4.3. Também será utilizada a técnica chamada de “escore de 

propensão para pareamento” que consiste na escolha do grupo de controle que tenha 

características observáveis semelhantes ao do grupo de tratamento antes da intervenção 

(RAMOS, 2009). Os grupos de tratamento e controle utilizados serão descritos na seção 4.4. 

Por fim, além da versão mais simples do modelo de DD com dados agrupados, estimaremos 

versões mais refinadas deste modelo, com a inclusão de efeitos fixos por município (e retirada 

do indicador de grupo), e com a estimação de tendências lineares no tempo distintas para cada 

município. Em todas estas variações, o coeficiente de interesse é sempre o da interação entre 

período pós intervenção e grupo de tratamento e por isso concentraremos a apresentação dos 

resultados neste coeficiente.  

5.1 Os grupos de tratamento e de controle 

A inferência de efeitos causais exige que os grupos de tratamento e controle sejam 

comparáveis. Utilizamos três definições de grupos de tratamento e controle com critérios 

progressivamente mais “rígidos” e reportamos as mesmas análises para cada uma das 

definições. As definições utilizadas neste trabalho foram estabelecidas com o objetivo de 

procurar diminuir o chamado viés de seleção, na tentativa de determinar um grupo que possa 

ser comparado de forma razoável e convincente com o grupo de beneficiários do programa 

BUI (BANCO MUNDIAL, 2010).  

Ao optarmos por trabalhar a variável dependente como um número índice por município, 

devido às grandes diferenças nos níveis de arrecadação entre eles relatadas na seção 4.2, 

conferimos peso igual para todos os municípios pertencentes tanto no grupo de controle como 

no de tratamento. Dessa forma é possível comparar os grupos além de identificar o impacto 

médio do programa que, se não desta forma, seria impactado sobremaneira pelos municípios 

com níveis de arrecadação mais elevados. Por outro lado, ao utilizarmos os montantes de 

ICMS-varejo arrecadados transformados para um número índice, a trajetória de qualquer 

município influencia a média, mesmo que este tenha um nível de arrecadação muito baixo. É 

importante notar que, principalmente quando o valor do tributo arrecadado do município é 

baixo, mesmo pequenas variações no volume arrecadado geram grandes variações no número 
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índice, distorcendo a média do grupo. Este fato ocorreu quando passamos a analisar a 

trajetória de arrecadação do ICMS-varejo do grupo de tratamento. A visualização gráfica da 

Figura 13 a seguir, chamou a atenção para a crescimento e queda na arrecadação durante o 

período de meados de 2007 a início de 2009 respectivamente para a RMRJ, já excluindo a 

capital Rio de Janeiro. Analisando a evolução da arrecadação de ICMS-varejo para cada 

município separadamente, verificamos que o município de Tanguá é responsável por esta 

evolução, influenciando a média de toda a região, apesar do mesmo representar apenas menos 

de 0,1% do valor total arrecadado para esta região durante a série considerada neste estudo
30

. 

Considerando que este comportamento atípico não foi percebido nesta magnitude para os 

demais municípios, iremos excluir o município de Tanguá do grupo de tratamento para todas 

as definições detalhadas a seguir. 

Figura 13: Evolução da Arrecadação do ICMS-varejo na RMRJ 

 

 A primeira definição exclui apenas a capital do ERJ além de Tanguá e utiliza os demais 

municípios da RMRJ como grupo de tratamento e os municípios situados na fronteira com a 

                                                 
30

 Arrecadação total de ICMS-varejo excluindo ICMS importação em Tanguá em valores constantes foi de R$ 

7.3 milhões durante janeiro de 2006 a dezembro de 2014, enquanto que a arrecadação total da RMRJ (excluindo 

a capital) somou R$ 8,9 bilhões para o mesmo período. Fonte: SEFAZ/RJ. 
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RMRJ como grupo de controle. Pressupõe-se que estes municípios, por estarem na região 

limítrofe, possuem características semelhantes àqueles situados na RMRJ.
31

  

A segunda definição utiliza o mesmo grupo de controle que a primeira, mas utiliza somente os 

municípios da RMRJ situados a mais de 30 km do núcleo (capital) medido em linha reta como 

grupo de tratamento. Pressupõe-se que os usuários residentes em municípios mais distantes 

são aqueles que recebem o maior subsídio, uma vez que o custo total do transporte para a 

capital é também mais elevado. Por este critério foram selecionados 10 municípios da RMRJ 

que podem ser visualizados no mapa constante do APÊNDICE 4. O grupo de tratamento é 

definido como: Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Maricá, Paracambi, 

Queimados e Seropédica. 

Passemos agora para a análise do grupo de controle definido a partir da técnica de 

pareamento, utilizada neste trabalho na terceira definição. Trata-se uma forma de tentar 

controlar o viés de seleção, quando trabalhamos com grupos que não foram selecionados 

aleatoriamente. Segundo Marilia Ramos (2009):  

Esta técnica consiste em identificar unidades não-tratadas que sejam 

similares às unidades tratadas e comparar as médias no resultado procurado 

entre estes dois grupos para identificar o impacto do tratamento (programa). 

A técnica do pareamento baseado no escore de propensão a participar 

considera que a seleção se dá por características observáveis. 

 

Foi utilizado algoritmo de “nearest neighbor”
32

 com pareamento de 2 casos no grupo de 

controle para cada caso do grupo de tratamento considerando: o índice de ICMS-varejo no 

mês anterior a introdução do BUI, este valor elevado ao quadrado, e o valor do índice 12 

meses e 24 meses antes da introdução do BUI, além do percentual da população que faz 

deslocamento diário casa – trabalho (ou trabalha fora de casa)
33

.  

Convém enfatizar que, ao realizarmos o pareamento com base nos valores do índice em 

diferentes pontos anteriores à introdução do BUI, estamos utilizando municípios cujas 

trajetórias de arrecadação de ICMS-varejo anteriores ao BUI eram as mais parecidas 

possíveis. Com isso, fazemos com que a premissa de “common trends assumption” ou 

                                                 
31

 O grupo de controle situado na região limítrofe pode ser visualizado no mapa constante do APÊNDICE 3 e foi 

formado por 11 municípios: Angra dos Reis, Cachoeiras de Macacu, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, 

Miguel Pereira, Petrópolis, Piraí, Rio Bonito, Rio Claro, Saquarema e Teresópolis 
32

 O pareamento foi realizado usando o software MatchIt para R (HO et al., 2007) 
33

 Fonte: IBGE censo 2010. Disponível em: < http://goo.gl/fHThoJ > acesso em 18/08/2015  

http://goo.gl/fHThoJ


47 

 

 

 

premissa de tendências iguais em tradução livre, e essencial ao modelo de DD, seja atendida 

(ANGRIST e PISCHKE, 2014). 

O grupo de tratamento consiste em todos os municípios da RMRJ exceto a capital, Tanguá e 

Duque de Caxias por serem muito diferentes de todos os municípios não tratados. A partir da 

técnica de pareamento foram selecionados 18 dos 72 municípios que não receberam a 

intervenção (não participam do programa BUI) para o grupo de controle. A relação dos 

municípios do grupo de controle pode ser visualizada no mapa constante do APÊNDICE 5 e é 

a seguinte: Areal, Armação dos Búzios, Barra do Piraí, Campos dos Goytacazes, Casimiro de 

Abreu, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Iguaba Grande, Macaé, Mendes, 

Natividade, Paraty, Quissamã, Sapucaia, Saquarema, Três Rios, Valença e Volta Redonda.  

Tabela 2: Definição dos agrupamentos para avaliação de impacto do BUI 

Exercício Grupo de Tratamento Grupo de Controle 

1ª Definição Todos municípios da RMRJ exceto a 

capital e Tanguá. (18 municípios) 

Municípios situados na região limítrofe 

à RMRJ (11 municípios) 

2ª Definição Municípios situados a mais de 30km de 

distância da capital (10 municípios) 

Municípios situados na região limítrofe 

à RMRJ (11 municípios) 

3ª Definição RMRJ exceto a capital, Tanguá e Duque 

de Caxias (17 municípios) 

Municípios com características 

semelhantes antes da introdução do 

programa BUI (18 municípios) 

 

Para cada definição distinta dos grupos de tratamento e controle, apresentados na tabela 2, 

estimaremos três variações do modelo de DD. São elas: 

A. Modelo básico de DD agrupado. Esse modelo compara a média do grupo de 

tratamento e controle antes e depois do início do programa BUI. 

B. Modelo considerando efeitos fixos de município. Este modelo permite que cada 

município tenha um nível diferente de ICMS-varejo e compara a evolução média dos 

municípios do grupo de tratamento e de controle antes e depois do início do programa 

BUI. A utilização de estimador de efeitos fixos tem como objetivo remover ou 

controlar características não variantes no tempo específicas de cada município do 

coeficiente β e pode ser utilizada em amostras que incluem muitos municípios e 

períodos.  
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C. Modelo considerando efeitos fixos de município e tendência linear ao longo do tempo 

distinta para cada município. Trata-se de um refinamento do modelo onde, além de 

fixar o efeito individual de cada município, inclui a tendência do tempo para cada um 

deles, uma vez que já vimos que a arrecadação de ICMS-varejo apresenta crescimento 

possivelmente diferente ao longo dos anos. Essa técnica permite que a premissa de 

tendências iguais para grupos de controle e tratamento seja relaxada, ou seja, 

assumimos que poderia haver uma evolução não estritamente paralela dos resultados 

(“outcomes”) entre os grupos na ausência da intervenção (ANGRIST e PISCHKE, 

2014). 

No próximo capítulo serão mostrados os resultados de cada variação do modelo de DD por 

agrupamento de municípios definido.  
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6 RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO  

Nesse capítulo serão apresentados os resultados para as três definições de grupos de 

tratamento e controle apresentados na tabela 2, considerando para cada um deles as três 

variações do modelo de DD.  

Conforme pode ser visto na figura 14, a análise gráfica dos valores de ICMS-varejo (média 

móvel 12 meses, sendo 2006=100) dos municípios situados na região metropolitana, 

comparativamente aos municípios do ERJ situados na região limítrofe da RMRJ, sugerem que 

há efeito positivo, sendo mais pronunciado para o grupo de municípios metropolitanos mais 

distantes (RM > 30km, a linha tracejada na figura 14 abaixo).  

Figura 14: Evolução da arrecadação do ICMS-varejo. Grupos Definição 1 e 2: 

 

Os efeitos começam a se tornar mais aparentes depois de 12 meses. Essa evolução está em 

linha com o que esperávamos, uma vez que: estamos utilizando média móvel de 12 meses e, o 

programa também apresenta uma tendência crescente ao longo de seus cinco anos de 

operacionalização, sendo que o número de usuários e número de viagens aumentaram 74%, e 

118% respectivamente nos primeiros dois anos após o seu início em fevereiro de 2010
34

. 

Também faz sentido que os municípios do grupo de tratamento constantes da definição 2, ou 

seja, aqueles que são mais distantes da capital Rio de Janeiro, apresentem efeito maior do que 

                                                 
34

 Ver seção 3.1, Figura 1: Programa BUI: No usuários beneficiados e No viagens – Fev 2010 a Dez 2014 
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se analisarmos todos os demais municípios (exceto a capital) da RMRJ, uma vez que são estes 

municípios que têm o maior custo do transporte e, portanto, o maior subsídio por trajeto. 

Naturalmente, conforme dito no capítulo 4, há que se ter o cuidado em afirmar a causalidade 

entre o programa e a evolução da variável dependente, no caso, o ICMS-varejo.   

6.1 1ª Definição: RMRJ (exceto RJ e Tanguá) e região limítrofe 

O primeiro exercício calcula o impacto do conjunto de municípios formado pela RMRJ como 

grupo de tratamento exceto a capital Rio de Janeiro e Tanguá comparativamente ao conjunto 

de municípios situados na região limítrofe da RMRJ. 

O impacto calculado para o primeiro exercício foi de: 

Tabela 3: DD para agrupamentos da Definição 1 

    
Média móvel 12 meses valores constantes IPCA 

Índice (janeiro de 2006=100) 

Grupos 
# 

Munic. 
Jan 2006– Jan 2010 Fev 2010 – Dez 2014 Diferença 

RMRJ exc RJ 

e Tanguá 18 128,167 256,827 128,660 

Limítrofes 11 113,827 229,410 115,583 

Diferença 

 

14,340 27,417 13,077 

 

A Tabela 3 acima demonstra o resultado do coeficiente β calculado pela diferença das médias 

dos grupos de tratamento e controle antes e depois da intervenção, conforme explicado no 

capítulo 5 (Tabela 1). Porém, iremos trabalhar com os resultados encontrados através da 

equação básica de regressão, uma vez que, através dessa técnica, podemos estimar o valor do 

β, que mede o impacto, assim como realizar os testes de significância.  

A Tabela 4 abaixo, reporta a estimativa do efeito causal (β na equação           

               ), seu erro padrão e p-valor. As demais estimativas foram suprimidas para 

facilitar a apresentação e manter o foco nos valores mais relevantes: 
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Tabela 4:Resultados da regressão - Definição 1. 

  Variações do modelo DD 

  ( A ) ( B ) ( C ) 

Valor estimado 13,077 13,077 26,672 

Erro padrão 5,162 3,984 2,978 

valor-p 0,011 0,001 < 0,001 
Onde:  

( A ) Básico agrupado 

( B ) Efeito fixo de município 

( C ) Efeito fixo de município e tendência linear no tempo 

 

Note que o resultado obtido na tabela como segunda diferença é exatamente igual à estimativa 

do coeficiente β utilizando a técnica de regressão para as variações (A) e (B). 

A análise do valor-p (última linha da tabela 4) nos mostra o quanto a DD é significativa para 

as três variações do modelo. Simplificadamente o valor-p na tabela representa a probabilidade 

de observarmos um valor desta magnitude por mero acaso. Quanto menor o p-valor, mais 

provável é que a estimativa seja realmente diferente de zero.  

É possível notar que, quanto mais refinamos o modelo, menor o p-valor observado, indicando 

que de fato os efeitos fixos controlam as características específicas de cada município do 

impacto que desejamos estimar.  As variações ( B ) e ( C ) utilizam tanto efeitos fixos por 

município como a tendência linear no tempo e apresentam resultados estatisticamente 

significativos para esta definição dos grupos de tratamento e controle. 

A figura 15 a seguir mostra o impacto estimado ao longo do tempo considerando a variação 

do modelo de DD de efeitos fixos de município. Percebemos que o impacto leva algum tempo 

para ser aparente, o que está em linha com o que havíamos antecipado na introdução desse 

capítulo ao analisarmos o gráfico (figura 14) contendo a evolução da arrecadação do ICMS-

varejo entre os grupos de tratamento e controle. 
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Figura 15: Efeitos ao longo do tempo Def. 1 

 

Conforme dito na seção 5.1, é preciso que haja o cuidado em analisar se o resultado do 

impacto médio está sendo demasiadamente influenciado pela trajetória de um município 

apenas. Como teste de robustez, verificamos se houve forte alteração no impacto médio 

estimado com a retirada de um município dos grupos por vez para a variação do modelo de 

DD de efeitos fixos por município (variação (B)). Notamos que, para o grupo de tratamento, a 

retirada dos municípios de Mangaratiba e Duque de Caxias elevam o impacto calculado e o 

município de Mesquita faz com que o impacto médio seja igual a zero pois o torna não 

significativo. Já para o grupo de controle, a retirada de Saquarema eleva o impacto médio, 

sendo que os demais não alteram o resultado de forma substancial. As estimativas completas 

constam no APÊNDICE 6 para as três definições.  

Nas duas próximas seções serão mostrados os resultados para a 2
a
 e 3

a
 definições. Para 

facilitar a apresentação dos resultados, iremos reportar, novamente, apenas o coeficiente β do 

modelo de DD conforme a tabela 4, uma vez que é este o coeficiente substantivamente 

relevante da equação de regressão. 

6.2 2ª Definição: RMRJ mais distantes do Rio de Janeiro e região limítrofe 

O segundo exercício calcula o impacto do conjunto de municípios da RMRJ situados a mais 

de 30 km em linha reta da capital Rio de Janeiro (excluindo Tanguá) como grupo de 
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tratamento comparativamente ao conjunto de municípios situados na região limítrofe da 

RMRJ
35

.  

Tabela 5: Resultados da regressão - Definição 2 

  Variações do modelo DD 

  ( A ) ( B ) ( C ) 

Valor estimado 26,808 26,808 24,376 

Erro padrão 5,545 4,240 3,912 

valor-p < 0,001 < 0,001 < 0,001 
Onde:  

( A ) Básico agrupado 

( B ) Efeito fixo de município 

( C ) Efeito fixo de município e tendência linear no tempo 

 

Com esta definição de grupos de tratamento e controle, os efeitos são novamente positivos, 

mas agora, diferentemente do exercício anteriormente apresentado, todas as estimativas 

apresentam um valor-p < 0,001 (última linha da tabela 5), ou seja, são significativas 

estatisticamente, uma vez que a probabilidade de impacto real ser igual a zero é menor que 

0,1%. 

Figura 16: Efeitos ao longo do tempo Def. 2 

 

A partir da figura 16 acima é possível verificar o impacto estimado ao longo do tempo para a 

definição 2 considerando a variação do modelo de DD de efeitos fixos de município. 

                                                 
35

 Ver mapa constante do APÊNDICE 4 
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Percebemos que, diferente do que ocorre para a definição 1 e mostrada graficamente na figura 

15, o impacto é percebido imediatamente além de ser mais acentuado.  Uma possível 

explicação é que o grupo de tratamento desta definição é composto pelos municípios da 

RMRJ mais distantes da capital, cujos usuários recebem subsídio maior por trajeto, o que gera 

um efeito maior sobre a renda. A análise dos resultados estimados com a retirada de um 

município dos grupos por vez nos mostra uma consistência maior do que para a definição 

anterior relatada na seção 6.1. Notamos um aumento no impacto médio calculado com a 

retirada dos municípios de Mangaratiba, para o grupo de tratamento, e Saquarema, para o 

grupo de controle. 

6.3 3ª Definição: Agrupamentos definidos por pareamento  

Primeiramente é interessante visualizar na figura 17 a evolução da arrecadação do ICMS-

varejo para os grupos de controle e tratamento definidos a partir da técnica de pareamento. É 

possível verificar um descolamento entre as trajetórias principalmente a partir de 2012.  

Figura 17: Evolução da arrecadação do ICMS-varejo. Método de pareamento 

 

Em relação aos resultados obtidos através da equação básica de regressão, os efeitos 

encontrados são quase idênticos aos encontrados na definição 2 e igualmente significativos ao 

analisarmos os resultados do valor-p da análise de regressão (última linha da tabela 6). 
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Tabela 6: Resultados da regressão - Definição 3. 

  Variações do modelo DD 

  ( A ) ( B ) ( C ) 

Valor estimado 25,922 25,922 28,354 

Erro padrão 4,265 3,388 2,964 

valor-p < 0,001 < 0,001  < 0,001 
Onde:  

( A ) Básico agrupado 

( B ) Efeito fixo de município 

( C ) Efeito fixo de município e tendência linear no tempo 

 

A figura 18 a seguir mostra os efeitos estimados para os grupos definidos a partir da técnica 

de pareamento no modelo de DD com efeitos fixos de municípios para a definição 3. Nesse 

modelo, o efeito é visível rapidamente e crescente ao longo do tempo.  Considerando que esta 

definição utiliza os municípios cujas trajetórias de arrecadação de ICMS-varejo anteriores ao 

BUI eram as mais parecidas possíveis às do grupo de tratamento, é possível inferir que, se não 

o BUI, algum evento exógeno impactou de forma positiva a arrecadação de ICMS-varejo dos 

municípios da RMRJ (excetuando a capital, Tanguá e Duque de Caxias) a partir do ano de 

2010.  

Figura 18: Efeitos ao longo do tempo Def. 3 
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Também para esta definição foi realizado a análise de heterogeneidade dos grupos com o 

cálculo do impacto estimado para a variação do modelo de DD com efeitos fixos por 

município, após a retirada de um município por vez para ambos os grupos de tratamento e 

controle. No grupo de tratamento a retirada de Mangaratiba aumenta o impacto e Mesquita o 

reduz; já para o grupo de controle, a retirada de Valença diminui o impacto médio. Porém, 

notamos que o impacto médio estimado permanece alto e significativo. 

Os resultados apresentados para as três definições mostram que houve impacto positivo na 

arrecadação do ICMS-varejo após a introdução do programa BUI para os municípios da 

RMRJ, em especial quando há um refinamento dos grupos comparados, conforme visto nas 

seções 6.2 e 6.3, o que sugere uma possível causalidade entre o programa e o consumo dos 

municípios que receberam a intervenção.   
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7 CONCLUSÃO  

O programa BUI, lançado pelo governo estadual em 2010, inovou no sentido de ser o 

primeiro programa de subsídio para transporte intermunicipal no país. Participam do 

programa os 20 municípios que formavam a região metropolitana do Rio de Janeiro na 

aprovação da Lei 5.628 em 29 de dezembro de 2009, que o instituiu. O programa possui como 

objetivos reduzir a pobreza extrema e a desigualdade de renda, aumentar a inclusão social e a 

empregabilidade, entre outros. Apesar de ser um programa universal, ou seja, sem 

condicionalidades, seu desenho original foi concebido para beneficiar principalmente a 

população de baixa renda que utiliza o transporte intermunicipal no movimento pendular 

residência-trabalho-residência diariamente.  

Em 2014, a média de utilização mensal do benefício foi de 1,6 milhões de usuários em 24 

milhões de viagens. A despesa anual com o subsídio aumentou mais de 200% de 2010 a 2014, 

passando de R$ 172 milhões para R$ 546 milhões respectivamente. Esse valor é 

representativo para o tesouro estadual uma vez que corresponde a parcela significativa das 

chamadas despesas discricionárias, alcançando 24 % das mesmas em 2014. 

A avaliação de impacto de políticas públicas, em especial as voltadas para programas 

assistenciais, faz parte da nova agenda de política pública baseada em evidências, focada para 

a qualidade do gasto público. O seu uso e divulgação promove a transparência do gasto e 

incentiva o controle social, uma vez que eleva a discussão sobre o a atuação do Estado, além 

de auxiliar na tomada de decisão do gestor público. Sendo assim, avaliar o impacto do 

programa BUI é relevante tanto do ponto de vista da gestão pública, como da sociedade que, 

como contribuinte, arca com as despesas do programa. Porém é preciso que se tenha o 

cuidado na interpretação dos dados da avaliação e considerar as possíveis limitações em 

relação às conclusões da mesma. A avaliação de impacto deve ser um dos instrumentos que 

auxiliam tanto nas escolhas de políticas públicas, como também na correção das políticas 

existentes.  

A hipótese testada no presente estudo foi que o programa BUI promoveu aumento na renda 

familiar dos usuários de transporte público nos municípios beneficiados. O impacto na renda 

seria devido tanto à transferência direta do subsídio ao usuário, como também por permitir 

melhores oportunidades de emprego mais distantes de sua residência.  
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Como não foi possível obter dados sobre a renda das famílias beneficiadas, colocou-se o 

primeiro desafio para a realização de uma avaliação de impacto de políticas públicas: 

encontrar uma variável capaz de capturar os efeitos desejados da intervenção. Optamos por 

utilizar a arrecadação do ICMS como variável “proxy” da renda considerando que os usuários 

beneficiados utilizarão a renda adicional para consumo. Esta premissa está baseada em dados 

que indicam que a população de baixa renda utiliza parcela expressiva da renda para 

consumo. Um ponto positivo em utilizar o ICMS como variável dependente é a 

disponibilidade dos dados sobre a arrecadação do tributo, que pode ser obtida sem custo 

algum com um excelente nível de detalhamento. 

Foram considerados alguns pontos negativos sobre a variável utilizada para medir o impacto 

na renda: (i) nem todo gasto familiar está sujeito à tributação do ICMS e, portanto, não poderá 

ser medido; (ii) o ICMS, apesar de ser conhecido como imposto incidente sobre as vendas de 

mercadorias, é também impactado pelas categorias incorporadas após a CF/88, e sujeito à 

variedade de regimes aplicados à sua administração e cobrança; (iii) forte sazonalidade e 

diferença no nível de arrecadação entre os municípios.  

Procuramos tratar os problemas apontados da seguinte forma: sobre o item (ii), optamos por 

utilizar apenas a parcela do ICMS arrecadada pela atividade do comércio varejista, utilizando 

a classificação CNAE constante do cadastro do contribuinte, chamada neste trabalho de 

ICMS-varejo; e sobre o item (iii), além de termos trabalhado com a arrecadação em valores 

constantes pelo IPCA, utilizamos a média móvel 12 meses e transformamos os valores para 

um número índice, onde o janeiro de 2006=100 para cada município.    

O método utilizado para medir o impacto na arrecadação de ICMS-varejo após o início do 

programa BUI foi o de diferença em diferença ou DD, sendo o período de janeiro de 2006 a 

janeiro de 2010 como pré intervenção e fevereiro de 2010 a dezembro de 2014 como pós 

intervenção. Foram utilizadas três variações do modelo de DD para cada agrupamento 

testado. A primeira delas, também chamada de modelo básico, comparou a média do grupo de 

tratamento e controle antes e depois da introdução do BUI. A segunda variação considerou o 

efeito fixo por municípios, que permite trabalhar com níveis diferentes entre os municípios de 

cada grupo. Por fim, a terceira variação considerou além do efeito fixo por município, a 

tendência linear ao longo do tempo para cada grupo.  
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Sobre os grupos de tratamento e controle, também foram definidos três agrupamentos 

distintos. O primeiro deles, e também o mais geral, considerou os municípios da RMRJ com 

exceção da capital Rio de Janeiro e Tanguá como grupo de tratamento e os municípios 

situados na fronteira da RMRJ como grupo de controle. Os resultados obtidos através da 

análise de regressão mostraram números significativos para os modelos de DD com efeitos 

fixos de município, como também tendência linear ao longo do tempo. Analisando os efeitos 

no tempo foi possível verificar que estes levam cerca de três anos para serem observados. 

Essa demora reside no fato de estarmos trabalhando com a média móvel 12 meses além de 

estar em linha com a própria evolução crescente do programa ao longo dos últimos cinco 

anos. 

A medida que fomos refinando os grupos, os resultados se mostraram mais robustos. A 

segunda definição de agrupamento, considerou como grupo de tratamento apenas aqueles 

municípios da RMRJ que ficam mais longe da capital (> 30km em linha reta). Foram 

selecionados 10 municípios da RMRJ, cuja arrecadação de ICMS-varejo foi comparada ao 

mesmo grupo de controle da primeira definição, ou seja, municípios do ERJ não beneficiados 

pelo programa BUI e situados na fronteira da RMRJ. Para todas as variações do modelo de 

DD, os resultados se mostraram estatisticamente significativos.  

A terceira definição de agrupamento foi feita utilizando a técnica de pareamento para a 

escolha dos municípios do grupo de controle. Foram escolhidos 18 municípios situados no 

ERJ (mesmo que distantes da RMRJ), que possuíam tendência na arrecadação do ICMS-

varejo semelhante aos municípios abrangidos pelo BUI no período que antecedeu o programa. 

Como grupo de tratamento utilizamos todos os municípios da RMRJ exceto a capital, Tanguá 

e o município de Duque de Caxias por serem muito diferentes de todos os municípios não 

tratados. Também encontramos resultados significativos para as três variações do modelo de 

DD neste exercício. Os efeitos são percebidos rapidamente e se mostram crescentes ao longo 

do tempo. Realizamos como teste de robustez, para todas as definições propostas de grupos de 

tratamento e controle e para a variação do modelo de DD considerando efeitos fixos de 

município, a análise do resultado da estimativa considerando a retirada de um município por 

vez. Os resultados se mostraram consistentes com o estimado para a média dos grupos, apesar 

da heterogeneidade nas trajetórias de arrecadação de ICMS-varejo entre os municípios. 

Apesar de estarmos utilizando um método reflexivo, a avaliação de impacto medida pelo 

método de DD foi capaz de gerar resultados significativos para os três exercícios realizados, 
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em especial para os agrupamentos das definições 2 e 3. Tendo em mente que outros fatores 

externos à política estudada poderiam impactar a arrecadação de ICMS-varejo de forma 

diferente para os municípios tratados, é preciso ter cuidado ao afirmar a causalidade entre a 

introdução do programa e o aumento observado na arrecadação do ICMS-varejo para os 

municípios abrangidos pelo BUI. A introdução do regime de substituição tributária, a 

alteração nas alíquotas de ICMS praticadas para diferentes categorias de produtos assim como 

outras políticas municipais de impacto social são apenas três fatores dentre outros possíveis 

que podemos citar.   

Porém, os resultados apresentados nesse estudo estimulam uma maior investigação acerca dos 

efeitos sócio econômicos nos municípios participantes do programa, com maior 

aprofundamento e detalhamento de cada município. Seria interessante analisar os resultados 

considerando o número de usuários cadastrados que utilizam o BUI para cada município, uma 

vez que essa informação parece ser relevante no impacto estimado.  Ou seja, seria preciso 

obter um maior detalhamento sobre a utilização do benefício e perfil do usuário, seu local de 

moradia, trajeto utilizado, entre outros. Separar o efeito da introdução da tarifa social, em 

especial a aquaviária, também seria importante, uma vez ela não representou uma renda 

adicional ao usuário, apenas impediu que este tivesse uma perda após o aumento do preço da 

passagem.  Isso poderia ser feito focalizando somente nos efeitos do BU nos municípios da 

margem leste da Baía de Guanabara, uma vez que concentram a quase-totalidade dos 

beneficiários da tarifa aquaviária.  

Um passo mais adiante seria conseguir estimular o uso da avaliação de impacto para uma 

carteira de programas relevantes para o governo estadual, que não para a tomada de decisões, 

mas ao menos para institucionalizar o questionamento sobre a qualidade do gasto sob o ponto 

de vista do retorno para a sociedade. Através do aprendizado constante e aprimoramento de 

metodologias, as avaliações poderiam fazer parte da prestação de contas do poder público 

com a sociedade, aumentando assim o controle social nas ações dos governos. 
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APÊNDICE 1 

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DO ERJ - DESPESAS OBRIGATÓRIAS 
      2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

            I   RECEITA DO TESOURO  25.462 28.861 30.999 37.205 40.722 44.579 54.097 53.439 

           

 
DESPESAS DE PESSOAL 

        

  
Legislativo 612 666 710 769 856 921 1.013 1.123 

  
Judiciário 1.386 1.449 1.659 1.936 2.025 2.305 2.521 2.657 

  
Essencial à Justiça 756 858 948 1.081 1.197 1.261 1.355 1.529 

    Subtotal 2.754 2.973 3.318 3.786 4.077 4.487 4.888 5.309 

               Demais Executivo¹ 3.201 3.746 3.901 4.527 5.760 7.028 8.464 9.140 

           

  
Pessoal Saúde 426 506 850 1.168 1.419 1.345 1.036 855 

  
Pessoal Educação 2.100 932 901 2.937 3.346 3.900 4.500 5.097 

  
Pessoal FAPERJ 4 4 4 4 5 5 6 6 

    Subtotal Índices 2.530 1.443 1.756 4.109 4.770 5.251 5.542 5.959 

            II     Total Pessoal  8.485 8.162 8.974 12.421 14.607 16.766 18.894 20.408 

           (A) Saldo: (I - II ) 19.507 22.141 23.780 28.892 30.885 33.064 40.744 38.989 

           ENCARGOS 
        

 
ENCARGOS DA DÍVIDA 2.862 3.029 3.420 3.458 3.999 4.852 5.752 6.670 

 
ENCARGOS UNIÃO 1.756 1.704 1.636 1.490 1.510 1.388 1.293 1.200 

 
TRANS. MUNICÍPIOS 4.765 5.515 5.859 6.936 7.731 8.486 9.571 9.818 

 
TRANS. FUNDEB 1.030 1.490 1.895 2.193 2.415 2.468 2.614 2.606 

 
OUTROS Encargos 1.054 863 911 1.413 984 1.058 4.470 2.121 

 III     Total Encargos  11.467 12.601 13.722 15.490 16.639 18.252 23.699 22.415 

           (B) Saldo: (A - III) 8.040 9.540 10.058 13.403 14.246 14.812 17.045 16.574 

           ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 
       

 
SAÚDE 1.851 2.242 2.506 2.933 3.247 3.592 4.011 4.126 

 
EDUCAÇÃO 4.159 4.741 5.068 6.005 6.630 7.403 8.662 9.024 

 

OUTROS (FAPERJ,FEHIS E 
FECAM) 462 647 639 974 898 1.008 1.094 1.182 

 (IV)   Subtotal Índices  6.472 7.629 8.213 9.912 10.774 12.003 13.767 14.332 

           (C) SALDO FINAL: (B - IV) 1.567 1.911 1.845 3.491 3.472 2.808 3.278 2.242 

           ¹ As despesas de pessoal com as funções saúde e educação foram consideradas dentro do índice SAUDE e 

EDUCAÇÂO respectivamente 
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APÊNDICE 2 

 

 

Conforme mencionado no capítulo 3, para efeito deste trabalho a Região Metropolitana inclui 

o município de Mangaratiba e não inclui os municípios de Cachoeiras de Macacu e Rio 

Bonito. 
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APÊNDICE 3 

 

 

  Grupo de controle totalizando 11 municípios limítrofes com a Região 

Metropolitana. 

Grupo de tratamento totalizando 18 municípios situados na Região 

metropolitana (exclui capital Rio de Janeiro e Tanguá). 
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APÊNDICE 4 

 

 

  Grupo de controle totalizando 11 municípios limítrofes com a Região 

Metropolitana. 

Grupo de tratamento totalizando 10 municípios situados na Região 

metropolitana com distância maior que 30 km em linha reta com a capital Rio 

de Janeiro. 

   

  



68 

 

 

 

APÊNDICE 5 

 

  

  Grupo de controle totalizando 18 municípios escolhidos através da técnica de 

pareamento. 

Grupo de tratamento totalizando 17 municípios situados na Região 

Metropolitana excetuando a capital Rio de Janeiro, Tanguá e Duque de Caxias. 
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APÊNDICE 6 

 

 

 

Muncípio Retirado Impacto Erro Padrão valor-p Muncípio Retirado Impacto Erro Padrão valor-p

Grupo Tratamento Estimado Grupo Controle Estimado

BELFORD ROXO 9,6805   3,8519        0,0120      ANGRA DOS REIS 11,4172     4,1666       0,0062       

DUQUE DE CAXIAS 20,3467 3,9980        < 0,001 CACHOEIRAS DE MACACU 16,8911     4,1555       < 0,001

GUAPIMIRIM 14,6511 4,0650        0,0003      ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 13,7442     4,1422       0,0009       

ITABORAI 9,4853   4,0355        0,0188      MENDES 9,8500       4,1540       0,0178       

ITAGUAI 10,5708 4,0375        0,0089      MIGUEL PEREIRA 11,9789     4,1618       0,0040       

JAPERI 11,7144 4,0306        0,0037      PETROPOLIS 7,4230       4,1524       0,0739       

MAGE 11,8817 4,0655        0,0035      PIRAI 19,6208     4,1099       < 0,001

MANGARATIBA 21,7487 3,9540        < 0,001 RIO BONITO 9,0291       4,1589       0,0300       

MARICA 10,7212 4,0168        0,0076      RIO CLARO 9,9872       4,1583       0,0164       

MESQUITA 3,2634   3,8089        0,3916      SAQUAREMA 23,4236     4,0149       < 0,001

NILOPOLIS 16,1889 4,0708        0,0001      TERESOPOLIS 10,4872     4,1656       0,0119       

NITEROI 15,3691 4,0840        0,0002      

NOVA IGUACU 14,6326 4,0878        0,0003      

PARACAMBI 9,9115   4,0128        0,0136      

QUEIMADOS 11,4644 3,7998        0,0026      

SAO GONCALO 15,7847 4,0759        0,0001      

SAO JOAO DE MERITI 17,4306 4,0315        < 0,001

SEROPEDICA 10,5492 4,0501        0,0092      

Resultados da Regressão com retirada de um município por vez

Definição 1 - Variação ( B ) - Efeitos fixos por municípios

Muncípio Retirado Impacto Erro Padrão valor-p Muncípio Retirado Impacto Erro Padrão valor-p

Grupo Tratamento Estimado Grupo Controle Estimado

GUAPIMIRIM 31,3054 4,3972        < 0,001 ANGRA DOS REIS 25,1472 4,4260        < 0,001

ITABORAI 21,5479 4,3728        < 0,001 CACHOEIRAS DE MACACU 30,6212 4,4073        < 0,001

ITAGUAI 23,5983 4,3714        < 0,001 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 27,4743 4,3846        < 0,001

JAPERI 25,7584 4,3536        < 0,001 MENDES 23,5801 4,4046        < 0,001

MAGE 26,0743 4,4136        < 0,001 MIGUEL PEREIRA 25,7090 4,4179        < 0,001

MANGARATIBA 44,7121 4,1474        < 0,001 PETROPOLIS 21,1530 4,4020        < 0,001

MARICA 23,8824 4,3344        < 0,001 PIRAI 33,3508 4,3296        < 0,001

PARACAMBI 22,3528 4,3312        < 0,001 RIO BONITO 22,7592 4,4129        < 0,001

QUEIMADOS 25,2862 3,9434        < 0,001 RIO CLARO 23,7173 4,4119        < 0,001

SEROPEDICA 23,5575 4,3934        < 0,001 SAQUAREMA 37,1536 4,1659        < 0,001

TERESOPOLIS 24,2173 4,4244        < 0,001

Resultados da Regressão com retirada de um município por vez

Definição 2 - Variação ( B ) - Efeitos fixos por municípios

Muncípio Retirado Impacto Erro Padrão valor-p Muncípio Retirado Impacto Erro Padrão valor-p

Grupo Tratamento Estimado Grupo Controle Estimado

BELFORD ROXO 22,7672 3,3082        < 0,001 AREAL 26,4104 3,4528        < 0,001

GUAPIMIRIM 28,0484 3,4637        < 0,001 ARMACAO DOS BUZIOS 27,5020 3,4194        < 0,001

ITABORAI 22,5597 3,4476        < 0,001 BARRA DO PIRAI 24,6395 3,4543        < 0,001

ITAGUAI 23,7131 3,4478        < 0,001 CAMPOS DOS GOYTACAZES 25,2420 3,4759        < 0,001

JAPERI 24,9281 3,4412        < 0,001 CASIMIRO DE ABREU 23,9904 3,4958        < 0,001

MACAE 24,6662 3,4538        < 0,001 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 27,7481 3,4216        < 0,001

MAGE 25,1059 3,4675        < 0,001 CONCEICAO DE MACABU 28,4835 3,4376        < 0,001

MANGARATIBA 35,5896 3,3699        < 0,001 IGUABA GRANDE 28,5584 3,4533        < 0,001

MARICA 23,8729 3,4319        < 0,001 MENDES 20,2009 3,5551        < 0,001

MESQUITA 15,9489 3,2836        < 0,001 NATIVIDADE 24,8336 3,4813        < 0,001

NILOPOLIS 29,6822 3,4662        < 0,001 PARATY 27,2987 3,4292        < 0,001

NITEROI 28,8112 3,4773        < 0,001 QUISSAMA 31,6286 3,3753        < 0,001

NOVA IGUACU 28,0287 3,4811        < 0,001 SAPUCAIA 26,4559 3,4504        < 0,001

PARACAMBI 23,0125 3,4298        < 0,001 SAQUAREMA 29,2262 3,3980        < 0,001

QUEIMADOS 24,6625 3,2666        < 0,001 TRES RIOS 24,9389 3,4791        < 0,001

SAO GONCALO 29,2528 3,4706        < 0,001 VALENCA 18,5564 3,5078        < 0,001

SAO JOAO DE MERITI 31,0016 3,4347        < 0,001 VOLTA REDONDA 24,7487 3,4562        < 0,001

SEROPEDICA 23,6902 3,4574        < 0,001

Resultados da Regressão com retirada de um município por vez

Definição 3: Pareamento - Variação ( B ) - Efeitos fixos por municípios


