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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto do Programa de Modernização da 

Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT), gerido pelo 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), na arrecadação tributária 

dos Municípios, no período de 1999 a 2011. Para tanto, utilizamos um modelo econométrico 

de dados em painel com estimador de efeitos fixos. As variáveis dependentes são os logs da 

arrecadação de ISSQN e IPTU, as variáveis explicativas são os desembolsos do BNDES e o 

PIB municipal desagregado. Realizamos regressões com dummies de tratamento e com o log 

dos desembolsos. Além realizar regressões com toda a amostra disponível, delimitamos a 

amostra do grupo de controle em dois subgrupos para tentar eliminar efeitos de tendências 

entre entidades. A primeira delimitação foi utilizar a amostra que realizou consultas ao banco 

de fomento e não obteve sucesso. A segunda delimitação foi a de municípios que possuem 

proximidade geográfica daqueles comtemplados pelo financiamento. Os resultados 

encontrados demonstram não haver significância estatística entre desembolsos realizados pelo 

BNDES e a trajetória da arrecadação dos tributos em análise na maior parte dos modelos 

utilizados. Apenas nas regressões com dados da amostra que realizou consulta ao BNDES, 

obteve-se significância estatística, ao nível de 5% para o tributo IPTU, no efeito acumulado 

ao longo do tempo. 

 

Palavras-chave: BNDES, PMAT. Dados em painel, IPTU, ISS, arrecadação. 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this research is to evaluate the impact of Tributary Administration Modernization 

Program (PMAT), provided by the Brazilian Development Bank (BNDES), in the trajectory 

of tax revenue of municipalities, from 1999 to 2011. In this regard, we used a panel data 

model with fixed effects controls. The dependent variables are ISSQN (Any Nature Service 

Tax) and IPTU (Real State Tax) and the explanatory variables are the desegregated GDP of 

Municipalities and the BNDES disbursements. The regressions were performed with 

treatment dummies and with the log transformation of BNDES disbursements, separately. 

Despite the use of entire sample of control group to run the regressions, we define two 

subsamples to try to avoid the risk of selection bias. The first delimitation of control group are 

the municipalities that tried to get the BNDES funding, but did not get it. The second control 

group are the municipalities that are geographically close to those that received the funding. 

The results indicated that, in most regressions, there is no statistical relationship between the 

PMAT and the trajectory of tax revenue of municipalities. Just in the regressions performed 

with the control group that tried to get the BNDES’s funding (but did not get it), it was found 

that there is statistical relevance concerning IPTU, at significance level of 5%. 

 

Key-words: BNDES, PMAT, Panel Data, IPTU, ISS, Tax Revenue. 
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1. Introdução 

 

O princípio do federalismo é adotado no Brasil desde a constituição de 1891 e foi consagrado 

como clausula pétrea na constituição de 1988 (Serafin, 2014). O federalismo também traz 

consigo questões econômicas essenciais relacionadas à manutenção das atividades estatais: o 

federalismo fiscal, ou seja, como o Estado arrecada, como realiza os gastos e como as receitas 

e despesas (responsabilidades) são distribuídas entre os diversos níveis de governo (Federal, 

Estadual e Municipal). Muitas vezes a definição das responsabilidades fiscais leva a 

desequilíbrios verticais (vertical imbalances) que, segundo Oates (1999), são disparidades, 

nos diferentes níveis de governo, entre as obrigações (despesas) e o acesso a fonte de receitas 

(tributos).  No sentido de se reduzir os efeitos deste descasamento entre receitas e despesas 

entre os níveis de governo, há instrumentos de equalização de recursos entre os entes: as 

transferências governamentais. Estes mecanismos são necessários para garantir a capacidade 

de atender necessidades de provisão de bens localmente, frente a uma centralização tributária. 

No Brasil, a trajetória da relação fiscal entre os diversos níveis governo tem sido caracterizada 

pela alternância de fases de centralização e descentralização. Notadamente, o período da 

ditadura militar, entre os anos de 1964 e 1985, foi marcado pela centralização do 

gerenciamento dos recursos públicos pelo Governo Federal, e o período democrático, com a 

consequente promulgação da Constituição de 1988, é marcado por tendências ficais 

descentralizadoras, Ter-Minassian (1997) e Rezende e Afonso (2006). 

Neste contexto, cabe ressaltar o papel dos municípios que, historicamente, têm apresentado 

um crescimento na arrecadação própria. Todavia, apesar deste crescimento, as 

municipalidades ainda são altamente dependentes de transferências governamentais para a 

consecução dos seus objetivos. Além disso, quanto menor o município, maior a dependência 

de transferências governamentais para a manutenção de suas despesas. Por exemplo, no ano 

de 2011, os municípios com população de até 5000 habitantes arrecadaram, em receitas 

próprias, o equivalente 4,45% as receitas de transferências que recebeu. Já para os municípios 

de com população maior que 500.00 habitantes essa proporção é de 24,4%. 

Segundo a teoria econômica sobre o federalismo fiscal, tal cenário traz disfunções à alocação 

de recursos públicos, uma delas é o flypaper effect. Hamilton (1983) e Oates (1999) citam 

trabalhos empíricos que mostram que transferências governamentais, da União para governos 

regionais, sem destinação específica (unrestricted grants), e o aumento da arrecadação própria 

tem efeitos diferentes na trajetória do gasto público. Os autores afirmam que o gasto público 
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aumenta relativamente em proporções maiores quando há o aumento das transferências 

governamentais do que quando há um aumento da renda local na mesma magnitude.  

No Brasil, em um ambiente de necessidade da modernização da Administração Pública, a Lei 

de a Responsabilidade Fiscal - LRF trouxe mecanismos que limitam o aumento de gastos de 

pessoal, a proibição da contratação de obrigações sem recursos gerados no próprio mandato, 

nos últimos oito meses do governo e a obrigação da assunção de metas fiscais que serão 

fiscalizadas pelo legislativo local, dentre outros. 

Neste contexto, em 1997 foi aprovada pela Diretoria do BNDES a criação do Programa de 

Modernização da Administração Tributária e dos Setores Sociais Básicos (PMAT) que, em 

suma, segundo o BNDES (2002), tem como objetivo: 

“... o fortalecimento financeiro dos municípios, a partir do aproveitamento do 

potencial de arrecadação tributária própria, e para a modernização da gestão 

municipal, buscando também a racionalização e a melhoria da qualidade de seus 

gastos” 

O PMAT tem sido um programa de relevância neste cenário, pois no período de 1998 a 2011 

foram desembolsados mais de 1 bilhão de reais para municípios de todas as regiões do Brasil. 

Neste trabalho, espera-se verificar a existência de causalidade entre os aportes do BNDES, no 

âmbito do PMAT, e a arrecadação dos tributos gerenciados pelos municípios, ou seja, se a o 

programa gera efeitos de aumento de arrecadação de impostos. Não se espera neste estudo 

identificar outros aspectos e objetivos do programa, como redução de custos da administração 

tributária e outros benefícios indiretos. 

O foco na arrecadação tributária se dá pois, como os empréstimos deverão ser pagos, a 

administração municipal deverá gerar excedente suficiente para, no mínimo, pagar o principal 

mais os juros do financiamento. Evidentemente, o aumento do excedente pode ser realizado 

por parte da diminuição de despesa, em função do aumento da eficiência, mas dada pressão 

para a expansão dos serviços públicos espera-se que um efeito saudável do programa seja o 

aumento de arrecadação. Por outro lado, a questão a ser considerada é até que o ponto este 

tipo de financiamento pode se comportar como uma transferência governamental e estar, por 

conta disso, passível de efeitos colaterais, como o a maior propensão relativa de aumento de 

gasto quando do aumento de transferências em comparação ao aumento da arrecadação 

própria, conhecido na literatura como o flypaper effect (vide, por exemplo, Oates, 1999). 
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Para tanto, com base na literatura de avaliação de impacto, que preconiza que o 

monitoramento e avalição tem papel fundamental na formulação e manutenção de políticas 

públicas, utilizamos um modelo econométrico de regressão linear para dados em painel, com 

estimador de efeitos fixos para quantificar os impactos. Segundo Verbeek (2004) um 

importante benefício de dados em painel quando comparado a dados cross section é que 

aqueles permitem a identificação de certos parâmetros sem a necessidade de se fazer hipóteses 

demasiadamente restritivas. Com objetivo de conferir robustez ao modelo e verificar se há 

algum efeito do tratamento acumulado ao longo do tempo, introduzimos variáveis de controle 

e defasagens nas equações. Além disso, realizamos regressões com dois subconjuntos da 

amostra, com o objetivo de reduzir a hipótese de viés de seleção, tais subconjuntos são os 

municípios que fizeram consulta ao BNDES, independentemente se realizaram a contratação 

ou não, e uma amostra de municípios próximos geograficamente dos municípios que 

angariam empréstimos junto ao BNDES, no âmbito do PMAT.  

A avaliação do PMAT considera sempre duas medidas para o tratamento: uma variável 

binária de percepção de recursos ou não é o valor em si recebido. A segunda forma é inédita 

na literatura e não foi utilizada por Barbosa Filho (2013).  

Os resultados encontrados não indicam existência de relação causal entre a trajetória da 

arrecadação tributária municipal e os desembolsos do PMAT, mesmo nos modelos com 

variáveis defasadas, em que há significância nos coeficientes indicadores, quando se realiza o 

teste de hipóteses para a combinação linear dos coeficientes explicativos, não podemos 

rejeitar hipótese de que a soma destes coeficientes é zero. Cabe ressaltar que, novamente, que 

o aumento da arrecadação tributária não é um objetivo explícito do Programa em análise e que 

os benefícios pretendidos podem se manifestar pela redução de custos e aprimoramento da 

gestão. 

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos. Na seção seguinte realizamos uma 

revisão de literatura sobre a teoria econômica sobre o federalismo fiscal, além de tentar traçar 

o panorama deste tema no Brasil. Também, avaliamos como se dá arrecadação própria nas 

municipalidades brasileiras e apresentamos detalhes sobre o PMAT. No capítulo 3 

apresentamos a metodologia utilizada e o detalhamento dos dados. No capítulo 4 relatamos os 

resultados encontrados e, por fim, na seção 5 tecemos as considerações finas. 
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2. Federalismo Fiscal, arrecadação de tributos nos municípios e o PMAT 
 

Para contextualizar a avaliação de impacto de um Programa como o PMAT é necessário o 

entendimento da teoria econômica já desenvolvida sobre o federalismo fiscal, qual a posição 

das entidades subnacionais no federalismo fiscal, o cenário atual dos municípios no Brasil e as 

regras e parâmetros que o BNDES utiliza para a disponibilização de financiamentos, no 

âmbito do programa. Nesta seção elaboramos uma revisão de literatura com objetivo de 

esclarecer tais questões. 

 

2.1. A teoria econômica sobre federalismo fiscal 

A forma federativa de organização do Estado, em que o poder político está internamente 

distribuído geograficamente em jurisdições, tais como, governo central (União), estados, 

províncias, municípios e distritos, é fonte de estudo relevante para as ciências sociais. Na 

medida em que tal organização afeta a forma como o governo estabelece suas finanças, ou 

seja, realiza receitas e despesas, torna-se também objeto de estudo da ciência econômica1. O 

federalismo fiscal, como uma subárea da disciplina de finanças públicas, traz à tona questões 

de como alinhar responsabilidades e instrumentos fiscais em cada nível de governo, ou seja, 

como endereçar a estrutura vertical do setor público (Oates, 1999).  

A literatura econômica disponível sobre o tema debate princípios e consequências da 

centralização de decisões fiscais em um “governo central” vis-à-vis a descentralização destas 

responsabilidades dentre os demais entes da federação, no sentido de que governos locais e 

regionais têm mais autonomia no provimento de bens e serviços públicos, bem como na 

gestão orçamentária. 

A teoria econômica do federalismo fiscal segundo Oates (2005) pode ser dividida em dois 

estágios: a primeira geração da teoria do federalismo fiscal (first-generation of fiscal 

federalism ou FGTFF) e a segunda geração da teoria do federalismo fiscal (second-

generation of fiscal federalism ou SGTFF).  

                                                           
1
 Oates (1999) ressalta que na teoria econômica o termo federalismo é utilizado de forma um pouco diferente 

do uso comum em outras ciências sociais, cujo significado se refere à um sistema político que garante algum 

grau de autonomia e poder aos governos centrais e locais. Segundo o autor, em termos econômicos, a 

expressão federalismo fiscal engloba as diversas questões relacionadas à estrutura vertical do setor público. 
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Oates (2005) sustenta que a FGTFF produz uma visão na qual o União (governo central) tem 

a liderança na determinação da política de estabilização macroeconômica, distribuição de 

renda e provisão de níveis eficientes de provisão de bens públicos nacionais. Os demais entes 

da federação (níveis descentralizados de governo) teriam o papel de prover bens públicos 

“locais”, que seriam os serviços disponíveis à população circunscrita à jurisdição territorial 

definida para o ente. Além disso, o autor que afirma que a teoria também aborda a questão do 

“ tax-assignment problem”, e discute a forma como a tributação é melhor empregada em cada 

nível de governo. Por fim, a FGTFF endereça a questão das transferências governamentais de 

recursos entre os entes da federação.  

Em relação a segunda geração da teoria, SGTFF, Oates (2005) mostra que ela busca entender 

as diferenças e dificuldades de implementação da estrutura recomendada na FGTFF. Ela é 

baseada fortemente em duas fontes: os trabalhos sobre a teoria da escolha pública (public 

choice theory) e a literatura em problemas de informação assimétrica (information problems). 

Segundo Buchanan e Tollison (1984), a teoria da escolha pública relaciona o resultado das 

ações do governo ao comportamento dos agentes no setor público, – ou seja, o 

comportamento como eleitores, como candidatos, como eleitos, como membros de partidos 

políticos e como burocratas, e não só à estrutura de repartição de direitos e deveres. A teoria 

da escolha pública busca oferecer um entendimento das complexas relações institucionais 

dentro do setor público. O ponto central da teoria é a ideia que o agente público está 

maximizando sua própria função utilidade ao invés de uma função de bem-estar pública. 

Oates (2005) destaca a visão de Niskanken que postula que o agente público visa a 

maximização de seu próprio orçamento (como o federal, estadual ou municipal). Nesta visão a 

maximização do orçamento é uma proxy para outros objetivos do agente como a acumulação 

de poder político e influência, aumento do número de empregados sob sua subordinação ou 

maiores salários. 

Em relação à teoria de assimetria de informações, Oates (2005) destaca que os resultados das 

instituições dependem de forma fundamental das informações que vários de seus agentes 

possuem. Em configurações institucionais onde há assimetria de informações, ou seja, em que 

alguns agentes detêm mais informações sobre funções custo ou esforço para alcançar 

objetivos do que outros, a literatura mostra que, nestas condições, os resultados ótimos são 

diferentes dos modelos baseados em configurações de informações perfeitas.  
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Em resumo, a SGTFF busca conceitos de outros ramos da ciência econômica, como a 

organização industrial e microeconomia, para tentar responder questões relacionadas ao setor 

público por meio de teorias de comportamento individual. Oates (2005) cita como exemplo 

das ferramentas de organização industrial os modelos de principal-agente. Em uma das 

abordagens do modelo o eleitorado como um todo toma o papel de "principal" e os vários 

níveis de governo o papel de "agente" dentro se cada jurisdição. 

O debate sobre as vantagens e desvantagens da centralização e descentralização do poder 

político, e suas consequências fiscais, são fartamente discutidas na literatura. Em muitos 

destes estudos, sob certas condições, a descentralização apresenta mais vantagens, na medida 

em que governos locais, em função da proximidade, tendem a entender melhor as 

necessidades de seus contribuintes e assim alocar melhor os recursos a serem utilizados no 

provimento dos serviços públicos, conforme Guedes e Gasparini (2007) e Oates (1999). 

Em um governo descentralizado, segundo Maclure e Martinez-Vasques (2000), o 

desenvolvimento de um sistema de finanças intergovernamentais necessita de uma decisão 

política na designação concreta de responsabilidades pelos gastos entre o governo central e os 

governos locais (União, Estados e Municípios, respectivamente). Isto posto, a questão o 

entendimento do tax-assignment problem torna-se fundamental, pois os serviços públicos 

(responsabilidades) a serem providos por cada nível de governo necessitam ser financiados da 

forma adequada. 

Maclure (2001) define que a descrição do tax-assignment problem é a resposta a questão 

“quem deve taxar o quê?”, ou seja, em função das responsabilidades assumidas por cada ente 

federativo, qual a maneira mais eficiente de se distribuir pelos diversos níveis de governo as 

tarefas de tributação. Muitas vezes a definição das responsabilidades fiscais leva a 

desequilíbrios verticais (vertical imbalances) que, segundo Oates (1999), são disparidades, 

nos diferentes níveis de governo, entre as obrigações (despesas) e o acesso a fonte de receitas 

(tributos).  

No sentido de se reduzir os efeitos deste descasamento entre receitas e despesas entre os 

níveis de governo, há instrumentos de equalização de recursos entre os entes: as transferências 

governamentais. Estes mecanismos são necessários para garantir a capacidade de atender 

necessidades de provisão de bens localmente, frente a uma centralização tributária. A análise 

parte de alocação eficiente de impostos (local, o que não pode facilmente se deslocar, como 

moradia) e gastos (local, como educação, onde variedade e especificidade local é mais 
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importante do que ganhos de escala e padronização, como segurança que é nacional). 

Todavia, a literatura apresenta anomalias ligadas à existência de transferências 

governamentais, como o flypaper effect. Hamilton (1983) e Oates (1999) destacam que 

trabalhos empíricos mostram que transferências governamentais, da União para governos 

regionais, sem destinação específica (unrestricted grants) e o aumento da arrecadação própria 

tem efeitos diferentes na trajetória do gasto público. Os autores afirmam que, o gasto público 

aumenta relativamente em proporções maiores quando há o aumento das transferências 

governamentais do que quando há um aumento da renda local na mesma magnitude.  

Hines e Thaler (1995) oferecem algumas explicações para o efeito. Assumindo que os 

contribuintes são avessos a perdas, isto é, são mais sensíveis à diminuição de bem-estar do 

que ao aumento, isto implica que o que os custos políticos do aumento de tributos são maiores 

que a diminuição de impostos na mesma proporção. Neste contexto, quando um governo local 

recebe uma transferência, é possível aumentar os gastos sem aumentar os impostos. Em suma, 

não é oferecida opção ao público entre a realização do gasto ou a redução da carga tributária, 

pois dificilmente os contribuintes terão a mesma visão do gasto realizado com recursos 

oriundos de transferências que as dos gastos realizados com recursos da tributação direta. 

Hines e Thaler (1995) ressaltam que o flypaper effect é um fenômeno também encontrado na 

esfera privada e cita o estudo de Blanchard, López-de-Silanes e Shleifer (1994) com onze 

empresas norte-americanas. 

Por fim, Hines e Thaler (1995) acentuam que, quando se trata de predizer o comportamento 

de governos, organizações e indivíduos, há necessidade de se distinguir a fonte dos recursos: 

se são recursos próprios ou se são recursos adquiridos como menos esforço (e impacto 

político), como as transferências governamentais.  

Além disso, nesta linha, Gadenne (2012) apresenta outra dimensão dos efeitos decorrentes da 

composição das receitas dos governos locais e regionais mostrando que o aumento das 

receitas próprias, ou seja, os recursos oriundos da tributação direta dos governos locais e 

regionais, também levam a maior transparência na administração pública e a menor 

probabilidade de corrupção. De fato, a autora enfatiza que “more transfers lead to more 

corruption, more taxes do not”. (p.36) 
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2.2. Federalismo fiscal brasileiro 

Afonso e Lobo (1996) apontam que o processo de redemocratização da América Latina, nos 

anos de 1980, exigiu o fortalecimento da autonomia política e financeira dos entes da 

federação e dos outros poderes, como Legislativo e o Judiciário. No Brasil, a trajetória da 

relação fiscal entre os diversos níveis governo tem sido caracterizada pela alternância de fases 

de centralização e descentralização. Notadamente, o período da ditadura militar, entre os anos 

de 1964 e 1985, foi marcado pela centralização do gerenciamento dos recursos públicos pelo 

Governo Federal, e o período democrático, com a consequente promulgação da Constituição 

de 1988, é marcado por tendências ficais descentralizadoras, Ter-Minassian (1997) e Rezende 

e Afonso, 2006. Segundo Afonso e Lobo (1996), os indicadores demonstram que o 

federalismo brasileiro tem um alto grau de descentralização combinada com grande 

autonomia por parte dos governos estaduais e municipais, que respondem, desde o início da 

década de 1980 por parcela crescente da receita e despesa governamentais.  

Rezende e Afonso (2006) relatam que o auge do processo da descentralização federativa se 

deu na metade da década de 1990, quando a receita tributária disponível dos governos locais e 

regionais foram a 44% contra 30% de dez anos antes. 

Com dados do ano 2000, Varsano e Mora (2001) mostram que os gastos do Governo Federal 

com a Seguridade Social são os mais relevantes em termos proporcionais, com 78,8% dos 

gastos, seguido dos Estados com 16,2% dos gastos e Municípios com 5% dos dispêndios. Em 

relação à Educação Pública, há um maior equilíbrio, todavia. A proporção de gastos dos 

Estados é maior com 49,6%, seguidos 30,9% e 19,5% de Municípios e União, 

respectivamente. Outro ponto relevante é a proporção de gastos com segurança pública em 

que 82,2% dos dispêndios foi realizado pelo Estados, 15,2% pela União e 2,5% pelos 

Municípios. 

Como a receita e a despesa possuem distribuições diferentes entre entes federativos, com 

concentração de recursos nacionalmente, transferências são necessárias para sustentar os 

orçamentos subnacionais. 

As municipalidades no Brasil sempre foram dependentes de transferências para a manutenção 

de suas atividades. Isto mudou, em parte, com a Constituição de 1988. Dados do ano 2000 

mostram que a receita tributária própria é em torno de 5% do total nacional, em contrapartida 

a receita total disponível é por volta de 17%. 
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2.3. A arrecadação própria nos Municípios brasileiros 

Apesar da grande descentralização fiscal existente no Brasil, tanto pelo lado da receita, quanto 

pelo lado da despesa, a arrecadação própria dos municípios é pequena quando comparada aos 

demais entes da federação. Na maioria dos municípios a maior parte das receitas disponíveis 

vêm de transferências governamentais.  

Com dados da base FINBRA2 da Secretaria do Tesouro Nacional, realizamos uma análise 

comparativa entre as Receitas Tributárias e Receitas de Transferências Correntes de 3.3533 

municípios entre 1999 e 2011.  Em função da grande diversidade entre os municípios 

analisados, também foi realizada a classificação do porte do município baseada no número de 

habitantes no ano de 2011, conforme convenção do IBGE4, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Classes de municípios conforme classificação do IBGE. 

Classe 
População 

0 Menor ou igual a 5.000  

1 Maior que 5.000 e menor ou igual a 10.000 

2 Maior que 10.000 e menor ou igual a 20.000 

3 Maior que 20.000 e menor ou igual a 50.000 

4 Maior que 50.000 e menor ou igual a 100.000 

5 Maior que 100.000 e menor ou igual a 500.000 

6 Maior que 500.00 

* Fonte: elaboração própria 

 

 

 
                                                           
2
 http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/contas-anuais 

3
 Para esta análise, foi efetuado o balanceamento dos dados, ou seja, utilizamos somente os municípios que 

tem dados disponíveis para todo o período análise. Cabe ressaltar que nas análises econométricas realizadas 

não foi feito tal balanceamento, com vistas a obter a maior amostra de dados possíveis. 
4
 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/indicadores_sociais_municipais/tabelas_pdf/

tab13.pdf 
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Figura 1- Total de receitas tributárias x transferências correntes: municípios de classes 0, 1 e 2 

 

*Fonte: Elaboração própria com dados do FINBRA/STN, dados deflacionados pelo IPCA com base ano de 2013. 
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Figura 2 - Total de receitas tributárias x transferências correntes: municípios de classes 3 e 4 

 

*Fonte: Elaboração própria com dados do FINBRA/STN, dados deflacionados pelo IPCA com base ano de 2013. 
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Figura 3 - Total de receitas tributárias x transferências correntes: municípios de classes 5 e 6 

 

*Fonte: Elaboração própria com dados do FINBRA/STN, dados deflacionados pelo IPCA com base ano de 2013. 
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Como pode-se observar nas tabelas acima, quanto menor o município, maior a dependência de 

transferências governamentais para a manutenção de suas despesas. Por exemplo, no ano de 

2011, os municípios da classe 0 (com população de até 5000 habitantes) arrecadou em receitas 

próprias o equivalente 4,45% as receitas de transferências que recebeu. Já para os municípios 

de classe 6 (com população maior que 500.00 habitantes) essa proporção é de 24,4%. No 

mesmo ano, as médias de arrecadação tributária para as classes foram: 

 

Tabela 2 - Média da arrecadação tributária e transferências correntes por classe de municípios 
no ano de 2011. 

Classe Média Transferências Correntes Média de Receita Tributária 
0 R$                                 11.191.399,04 R$                              497.688,30 
1 R$                                 17.303.811,96 R$                          1.257.118,83 
2 R$                                 26.335.126,81 R$                          1.987.679,65 
3 R$                                 51.462.657,41 R$                          6.521.095,76 
4 R$                               106.644.183,65 R$                        19.090.699,89 
5 R$                               291.751.334,25 R$                        88.867.250,63 
6 R$                           1.783.077.013,44 R$                  1.262.262.650,97 

*Fonte: Elaboração própria com dados do FINBRA/STN, dados deflacionados pelo IPCA com base ano de 2013. 

 

Figura 4 - Total de receitas tributárias x transferências correntes: municípios por classe em 
2011 

 

*Fonte: Elaboração própria com dados do FINBRA/STN, dados deflacionados pelo IPCA com base ano de 2013. 
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Essa grande dependência de recursos provenientes de transferências traz fragilidades a gestão 

municipal na medida em que disfunções, como o flypaper effect e a corrupção, propiciam 

situações que diminuem o bem-estar do contribuinte, como afirmam Gadenne (2012), Oates 

(1999) e Hamilton (1983). Portanto, o fortalecimento da gestão tributária municipal, com o 

objetivo aumento da arrecadação própria e da eficiência administrativa, pode atuar como um 

mecanismo de correção destas externalidades. 

Segundo GRIN (2014), a partir de 1997, o discurso da modernização fiscal e administrativa 

voltou a agenda política brasileira, desde então o governo federal propôs a LRF. Nesta esteira 

instituiu algumas iniciativas no rol das políticas de modernização da administração municipal 

como, por exemplo: Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos 

Setores Sociais Básicos (PMAT), Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e 

Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM), Programa de Estratégia e Plano de Ação para a 

Efetividade do Desenvolvimento no Brasil (PRODEV).  

O PNAFM é coordenado pela Caixa Econômica Federal e utiliza recursos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) que podem ser utilizados pelas municipalidades 

para a capacitação de técnicos e gestores, consultorias e aquisição de equipamentos, dentre 

outros. O PRODEV também é um programa do BID com o objetivo de fortalecer a gestão por 

resultados e nos níveis federal, estadual e municipal, e é coordenado pelo Ministério do 

Planejamento. 

Neste trabalho daremos enfoque ao maior destes programas, o PMAT, e realizaremos uma 

avalição de impacto, para verificar se os desembolsos do BNDES para os municípios 

participantes do programa têm algum impacto estatisticamente significativo no aumento da 

arrecadação tributária própria, notadamente sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN) e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), impostos mais relevantes 

na receita tributária própria dos municípios. 

Cabe ressaltar que, em relação à teoria econômica ao federalismo fiscal, não é previsível o 

efeito do programa sobre o esforço fiscal dos municípios, dado que não é possível avaliar 

apenas teoricamente o quanto dos desembolsos no âmbito do programa podem se comportar 

apenas como uma transferência (em que há apenas a substituição dos gastos ordinários de 

custeio). 
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2.4.  Programa de Modernização da Administração Tributária 

Segundo CORRÊA (2009), o PMAT foi criado em 1997 pelo BNDES, com o objetivo de 

fortalecer a gestão tributária dos municípios, e, em 1999, sofreu a ampliação de se escopo 

para atender também as demandas dos setores sociais básicos. Grin (2014) cita outro objetivo 

do PMAT que foi auxiliar as municipalidades na implantação da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), gerando ferramentas para o cumprimento dos objetivos da referida lei. 

Segundo o Relatório BNDES Social (2002), o PMAT tem como objetivos principais: 

“... o fortalecimento financeiro dos municípios, a partir do aproveitamento do 
potencial de arrecadação tributária própria, e para a modernização da gestão 
municipal, buscando também a racionalização e a melhoria da qualidade de seus 
gastos” (p. 25). 

 

Já o Normativo do BNDES (2000), que regula os procedimentos delineia, em resumo, os 

seguintes objetivos para o Programa: 

• “Fortalecimento da capacidade gerencial, normativa, operacional e tecnológica da 
administração tributária e da gestão pública dos serviços sociais básicos e demais 
ações de natureza fiscal ou racionalizadoras do uso dos recursos públicos disponíveis 
nos governos subnacionais; 

• Desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistema de informação, serviços e processos 
voltados ao cumprimento das atribuições e competências estabelecidas no âmbito do 
Sistema único de Saúde – SUS, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação; 

• Acompanhamento das obrigações tributárias, maximização do uso de recursos 
ociosos / subutilizados e eliminação de perdas, melhoria da qualidade e da oferta 
desses serviços a um menor custo, registro, controle e gerenciamento da execução do 
gasto público; 

• Cooperação permanente das unidades da federação entre si, com órgãos da 
Administração Federal e com a Sociedade Civil para atuação conjunto, intercâmbio 
de experiências, informações, cadastros e formação de redes sociais que 
racionalizem, melhorem e ampliem o atendimento e reduzam o custo unitário da 
prestação de serviços. 

• Modernização da Administração Pública voltada para iniciativas de desenvolvimento 
local que promovam capacitação e articulação do tecido produtivo e geração de 
trabalho e renda.”(p.1-2) 
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Segundo BNDES (2013), o PMAT é operacionalizado da seguinte forma: 

Tabela 3 - Modalidades de apoio do PMAT 

Tipo de 

Investimento Valor 

Modalidade PMAT 

adequada Formas de Apoio 

Máquinas e 

equipamentos 
Sem limite 

BNDES PMAT 

Automático – Máquinas e 

Equipamentos 

Indireta – via 

instituição financeira 

credenciada* 

Projetos de 

investimento 

Até R$ 20 

milhões 

BNDES PMAT 

Automático – 

Investimento 

Indireta – via 

instituição financeira 

credenciada 

Projetos de 

investimento 

Acima de R$ 10 

milhões 

BNDES PMAT Não 

Automático (Finem) 

Direta5 (via BNDES) 

ou indireta (via 

instituição financeira 

credenciada) 

*Fonte: Cartilha PMAT - BNDES (2013) 

 

Em regra, o prazo máximo de financiamento é de oito anos, incluindo o prazo de carência de 

até dois anos. As garantias financeiras exigidas pelo BNDES dos municípios são cotas-parte 

do fundo de participação dos municípios (FPM) e receitas oriundos de transferências do 

ICMS ou ICMS exportação. Ainda segundo o BNDES (2013), a taxa de juros no 

financiamento é composta pela taxa de remuneração do BNDES (TJLP), acrescida de 1% a.a. 

nas operações diretas (a título de taxa de risco de crédito) ou a taxa de remuneração da 

instituição financeira credenciada (a ser negociada entre as partes), nas operações indiretas. 

As operações são descontingenciadas, pois são aprovadas pela Secretaria do Tesouro 

Nacional sem a necessidade de observação pelos limites impostos pela Resolução 2827/2001 

do Conselho Monetário Nacional.6  

Os normativos ainda destacam a exigência da formação de um grupo especial de trabalho, por 

parte do município proponente. Este grupo que deve ser composto por, no mínimo, 40% de 

                                                           
5
 Cabe ressaltar ainda que existem operações diretas realizadas pelo BNDES com a interveniência de instituições 

financeiras credenciadas (denominadas de mandatários), tornando-as muito similares às operações indiretas.  
6
 A resolução impõe limites às operações de créditos realizadas entre instituições financeiras autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central e os órgãos e entidades do setor público. 
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servidores do município, tem como atribuições fazer a interlocução entre o município e o 

BNDES ou instituição financeira credenciada, preparar a documentação contábil e financeira 

exigida pelo BNDES, dentre outras atividades.  

Por fim, cabe ressaltar que mesmo após a aprovação do projeto pelo BNDES é necessária 

anuência da STN que aprovará ou não o pleito com base na Lei de Responsabilidade Fiscal e 

as resoluções 40/2001 e 43/2001 do Senado Federal. 

Ainda segundo o BNDES (2013), na linha de financiamento BNDES não automático (finem), 

a liberação dos recursos é feita em parcelas. As liberações são realizadas com a efetiva 

comprovação da aplicação dos recursos liberados anteriormente. A solicitação dos 

desembolsos, pelas municipalidades, deverá ser realizada em modelo específico determinado 

pela equipe técnica do BNDES. O pedido deverá conter os valores solicitados e a listagem de 

equipamentos e serviços que serão adquiridos.  

Na linha de financiamento automática – máquinas e equipamentos, a instituição financeira 

credenciada solicitará a liberação dos recursos e BNDES realizará a liberação dos recursos ao 

fabricante das máquinas e equipamentos. Já na linha de financiamento automática – 

investimentos, o município deve realizar a licitação para aquisição dos produtos e serviços no 

projeto de modernização. Após o procedimento licitatório, a instituição financeira credenciada 

solicitará a liberação dos recursos ao BNDES, que irá repassá-los à municipalidade. 

Até o momento não há informação pública de inadimplência por parte dos tomadores. Por 

outro lado, faltam informações públicas sobre os efeitos indiretos do programa. Avaliar a 

atuação do Programa, com vistas a obter informações para a reformulação de estratégias e, 

principalmente, prestar contas à sociedade quanto aos resultados dos recursos públicos 

utilizados. Ademais, instituições internacionais de fomento, destacam o importante papel do 

monitoramento e avaliação de políticas no aprimoramento das políticas públicas, Kusek e Rist 

(2004). 

O monitoramento e avaliação da abrangência e resultados de políticas públicas e programas é 

essencial para o desenvolvimento aprimoramento da ação pública. Há um vasto material 

dedicado ao assunto, como por exemplo Kusek e Rist (2004), Moffiti (1991), Imbens e 

Wooldridge e Khandker et al. (2010), dentre outros.  

Em relação à ação do BNDES, pesquisadores vêm produzindo estudos que avaliam, 

quantitativamente e qualitativamente, o impacto do BNDES no bem-estar da sociedade. Há 
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estudos relacionados à produtividade das empresas que receberam financiamentos do 

BNDES, como em Coelho et al. (2010), De Negri et al. (2011), Ribeiro e Denegri (2009), 

Ottaviano et al. (2011), Ottaviano et al.(2007), estudos relacionados ao nível de emprego nas 

empresas financiadas, com em Santos et al. - BNDES (2010), Pereira (2010 BNDES), Reiff et 

al. (2007 BNDES), Machado et al. (2013 BNDES), estudos relacionados ao impacto nas 

exportações, como Galleti et al. (2011), Lobo et al. (2012), Moreira et al. (2006), estudo 

relacionado ao desempenho de empresas que tiveram a participação do BNDES por meio de 

equity, Lazzarini et al.(2011), estudo relacionado à governança em empresas que tiveram a 

participação do BNDES por meio de equity, Zorman (2012), dentre outros.  

Especificamente em relação ao impacto do PMAT na arrecadação dos tributos municipais há 

o trabalho de Barbosa Filho (2013), com que o presente trabalho se assemelha. O autor realiza 

uma avalição de impacto com base no modelo para dados em painel com efeitos fixos 

municipais para receita tributária e impostos (IPTU, ISS e ITBI). O autor utiliza dummies de 

tratamento com valor unitário para todos os anos após o tratamento. Por limitações de dados, 

o autor não emprega o valor efetivamente desembolsado, supondo um efeito tratamento 

homogêneo em relação ao tratamento que pode ser bastante dispare entre municípios. 

Segundo Barbosa Filho (2013) os resultados encontrados são: 

“O resultado deste trabalho apontou um crescimento da Receita Tributária entre 
todas as faixas de município sendo que os participantes do PMAT tiveram um retorno 
de R$ 26,00 per capita a mais que os não participantes, reduzindo para R$ 20,44 
quando são incluídas outras variáveis de controle. ”(p. 50) 

 

 

Cabe destaque o fato de que a média per capita da receita tributária no período de análise 

deste trabalho é de R$ 292,75. Portanto, o resultado percentual esperado dos efeitos do 

programa no trabalho de Barbosa Filho (2013) seria um aumento de, em média, 6,98% na 

arrecadação tributária. 

Não obstante as semelhanças, no trabalho ora elaborado, apresentamos mudanças 

significativas no tratamento das variáveis e na aplicação dos modelos econométricos, com 

objetivo de entender melhor o efeito do PMAT sobre a arrecadação, garantir consistência dos 

estimadores e reduzir os riscos do viés de seleção. 

Inicialmente, aqui, empregamos informações dos valores efetivamente desembolsados a cada 

ano para cada município. Isto permite entender o efeito da intensidade do tratamento e estudar 
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a dinâmica dos efeitos do tratamento sobre a variável dependente. Em segundo lugar, 

exploramos de modo cuidadoso o desenho da avaliação de impacto, avaliando diferentes 

grupos de controle. Inicialmente, consideramos também como grupo de controle todos os 

municípios do Brasil, como Barbosa Filho (2013). Isto que exige que a hipótese identificadora 

seja a relevância do efeito fixo na modelagem e a igualdade de tendências dos municípios 

tratados e todos os outros do Brasil. Dada a heterogeneidade dos municípios Brasileiros esta 

hipótese parece muito restritiva. Desta forma, trazemos dois grupos de controle alternativos. 

O primeiro considera a possibilidade da heterogeneidade na intenção de buscar o 

financiamento, ou seja o grupo de controle serão os municípios que, assim como os tratados, 

anteciparam a possibilidade de ganhos com o financiamento, mas ao contrário dos tratados, 

não tiveram seus financiamentos aprovados. Nossa hipótese é que estes municípios que 

buscaram financiamento podem apresentar diferenças significativas nas tendências de 

arrecadação em relação aos municípios do Brasil. 

O segundo grupo de controle envolve municípios vizinhos geograficamente que não 

obtiveram financiamentos. A hipótese identificadora é que estes municípios percebem 

externalidades dos municípios que tiveram acesso aos financiamentos do PMAT e/ou estes 

municípios dividem com os municípios financiados choques economômicos locais, tendo 

assim tendências a princípio similares com os financiados. 

Em síntese, neste trabalho empregados dados mais ricos, que permitem melhor inferência 

sobre os efeitos do PMAT, além de realizar exercícios de análise com hipóteses 

identificadoras menos restritivas do que Barbosa Filho (2013). Se as hipóteses mais restritivas 

empregadas por aquele autor não forem válidas, é possível que as estimativas daquele autor 

estejam superestimadas.  

Cabe ressaltar que não é óbvio o efeito do Programa sobre a arrecadação tributária, pois os 

objetivos do programa podem ser realizados pelo lado da despesa, ou seja, com otimização do 

gasto público. Além disso, sobre o prisma da escolha pública, há que se considerar o potencial 

efeito colateral deste empréstimo (que pode ser considerado como uma transferência 

governamental temporária, pois precisará ser reembolsável), pois é uma receita obtida sem 

esforço fiscal imediato, e em função da carência e do prazo de pagamento. Apesar do PMAT 

não ter entre seus objetivos explícitos o aumento da arrecadação tributária, neste trabalho 

julgamos relevante avaliar se há algum efeito relevante dos desembolsos do BNDES nas 

variáveis de arrecadação dos municípios.  
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Neste trabalho realizamos a avaliação de um objetivo não explícito do PMAT que é o 

aumento da arrecadação tributária dos municípios comtemplados com o financiamento. 

Apesar da não de não ser explícito, é coerente sobre o ângulo da responsabilidade fiscal e da 

boa gestão pública, que o ente público, ao solicitar o empréstimo, tenha entre o rol dos 

objetivos o aumento da capacidade arrecadatória da municipalidade.  

 

3. Metodologia 

Neste estudo avaliaremos quantitativamente o impacto dos desembolsos do BNDES nos 

tributos municipais ISSQN e IPTU, por meio de um modelo econométrico de regressão linear 

de dados em painel com estimador de efeitos fixos. De fato, tentaremos encontrar uma relação 

de causalidade entre os empréstimos do BNDES e a melhora da arrecadação dos municípios 

brasileiros da amostra, consubstanciada pelo aumento das receitas tributárias. 

A busca por causalidade é peça fundamental na avaliação de políticas públicas, pois os 

governos devem buscar meios para verificar a efetividade das ações implantadas bem como 

fornecer a sociedade o feedback necessário sobre a destinação dos recursos a ele confiados. 

A análise econométrica dos dados é essencial para a busca desta causalidade neste trabalho, 

pois a simples comparação de médias entre participantes e não participantes do Programa 

poderia levar interpretações equivocadas dos efeitos da política pública. A comparação de 

médias não leva em consideração as características intrínsecas a cada entidade analisada, 

como sua capacidade de arrecadação (escala) e o nível de capacidade técnica de sua 

burocracia. Em suma os municípios comparados podem estar em patamares distintos e é 

necessário que o modelo utilizado para análise considere este fato pois os diferentes 

patamares podem estar gerando resultados, confundindo os efeitos do programa. 

Angrist e Pischke (2009) ressaltam que, idealmente, no trabalho empírico científico, as 

regressões deveriam ser utilizadas com dados definidos aleatoriamente, mas nem sempre isto 

é possível, principalmente em análises econômicas. Todavia, é possível, sob certas premissas 

aproximar explorações não experimentais de experimentos totalmente aleatórios, para buscar 

efeitos de causalidade entre as variáveis dependentes e explicativas. Os autores definem que a 

função de expectativa condicional (conditional expectations function- CEF) é causal quando 

esta descreve diferenças nos resultados potenciais médios para uma dada população de 

referência. 
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3.1. Modelo de diferença-em-diferenças (diff-in-diff) 

Wooldridge (2001) cita que realizar o tratamento em “primeira diferença” de equações com 

efeitos não observados é uma simples e poderosa ferramenta para avaliação de programas. 

Supondo T = 2 e definindo progit como uma variável binária que indica a participação em 

programa de um agente i no tempo t. Portanto, progi1 =0 indica os agentes que não 

participaram do programa no período inicial e progi1 =1, os agentes que participaram do 

programa. A mesma lógica vale para progi2. Neste caso específico a equação em primeira 

diferença pode ser escrita como: 

 ∆��� = �� + ∆���	 +	������� +	∆��� (1) 

   

Quando o valor da variável z é omitido então a estimativa de �� é o estimador de diferenças 

em diferenças (difference-in-differences): 

 ��
� = ∆������������ − ∆���������� (2) 

 

A ideia central do modelo é buscar o efeito de tratamento da política pública nas 

agentes/entidades que receberam o benefício, resumindo, busca-se encontrar uma relação de 

causalidade entre o programa e o resultado obtido pelo grupo tratado. Isso é feito 

comparando-se os resultados do grupo de tratamento com um grupo de controle contrafactual 

(que não recebeu os efeitos da política pública) e buscar diferenças de médias estatisticamente 

significativas entre os grupos. 

No modelo acima, algumas condições devem ser verificadas para que este cálculo de 

diferenças identifique um efeito causal (Wooldridge, 2001). A hipótese principal é de 

tendências comuns antes do tratamento entre os grupos tratados e não tratados. Se esta 

hipótese não se verificar terem o chamado viés de seleção nos resultados estimados. 

Neste trabalho, no sentido de reduzir a hipótese do viés de seleção, além de realizar as 

regressões com toda a amostra de municípios, realizamos regressões de dois subgrupos da 

amostra principal, o subgrupo dos municípios que efetuaram consulta ao BNDES e o 

subgrupo dos municípios próximos aos que conseguiram aportes do banco. 
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O crescimento do grupo de controle é suposto igual ao crescimento do grupo tratado, 

exclusive o efeito do programa. A dificuldade é que o empréstimo não é alocado 

aleatoriamente: os municípios escolhem buscar o empréstimo e só terão o empréstimo 

aprovado se tiverem condições de pagar ou de efetivamente implementar melhoras. Assim, 

pode-se confundir diferenças entre municípios devido ao tratamento com diferenças pré-

existentes que explicam a decisão de ir buscar o PMAT. Chave para análise é a escolha do 

grupo de controle: podem ser todos os municípios (mais exposto ao problema do viés de 

seleção); podem ser os municípios próximos (pois repartem características econômicas 

similares e pode existir spillover econômico do PMAT); podem ser os que pleitearam o 

financiamento, mas não o obtiveram (controla pelo interesse e motivação de acessar o PMAT 

que pode estar associado a situação fiscal). 

Com base nos municípios que realizaram consultas ao BNDES – ou seja, pleitearam recursos 

do PMAT –, conseguimos identificar, por meio de uma variável dummy, quais municípios 

conseguiram aportes e quais não conseguiram. Considerando estes municípios como grupo de 

controle (fizeram a consulta e não obtiveram aportes) e grupo de tratamento (receberam 

aportes) procuramos identificar tendências que os fizeram buscar o financiamento no BNDES 

(tais tendências podem ser o porte do município, a qualidade do corpo técnico – vinculada à 

capacidade de formular um projeto a ser apresentado –, o atendimento de condições de 

solvibilidade exigidas pelo programa, etc.). 

Com relação a proximidade entre municípios, com base em um procedimento detalhado no 

item 3.3 identificamos um grupo de municípios próximos aos que receberam aportes (mas que 

não buscaram recursos do PMAT) e os classificamos por meio de uma dummy. Nesta nova 

regressão, definimos também um grupo de controle (municípios próximos que não receberam 

aportes) e um grupo de tratamento (municípios próximos que receberam aportes). Isto foi 

feito com o intuito de identificar tendências relacionadas à localização geográfica dos 

municípios. 

Estas regressões de subgrupos da amostra principal visam a tentativa de evitar a comparação 

de municípios com tendências ou patamares diferentes (viés de seleção), portanto, utilizamos 

a hipótese de que municípios que fizeram consulta ao BNDES, bem como municípios 

próximos, podem compartilhar de mesmas tendências pré-tratamento e, portanto, serem uma 

base melhor de comparação. 



35 

 

Além do modelo com estimador de efeitos fixos, cabe ressaltar que, no presente trabalho, 

utilizamos como variáveis de controle o Produto Interno Bruto (PIB) desagregado (indústria, 

comércio/serviços e agricultura, separadamente). Wooldridge (2001) ressalta que o uso de 

variáveis de controle é importante no caso de a variável dependente ser influenciada por 

outros fatores que não o objeto do Programa. É bem claro que as variações da arrecadação 

municipal não dependem somente de aportes do BNDES para modernização da administração 

tributária. Neste caso inserimos as variáveis de PIB desagregadas, pois claramente a atividade 

econômica tem uma alta correlação com o desempenho da arrecadação municipal. 

 

3.2. Modelo para dados em painel com estimador de efeitos fixo 

O modelo de dados em painel com estimador de efeitos fixos é uma generalização do modelo 

diff-in-diff. A utilização de dados em painel substitui a lógica simples do DiD pois assim é 

possível a utilização de mais de dois períodos de tempo. Implementar um modelo dados em 

painel no trabalho em questão nos permite controlar tendências específicas de cada município. 

Segundo Verbeek (2004) um importante benefício de dados em painel quando comparado a 

dados cross section é que aqueles permitem a identificação de certos parâmetros sem a 

necessidade de se fazer hipóteses demasiadamente restritivas. 

O modelo de efeitos fixos, segundo Verbeek (2004), é um modelo de regressão linear no qual 

o intercepto varia entre as entidades individuais, mas não durante o tempo, conforme equação 

abaixo: 

 ��� =	�� + ���
 ! +	"��,			"��~%%&'0, )*

�+ (3) 

   

Em que xit são independentes de todo "��. Como �,- = ./� ∑ ���� , podemos escrever:  

 ��� =	�� + �,-! +	"�̅�, (4) 

 

Subtraindo (2) de (1), temos: 

 ��� −	�,- = '��� − �,-+ ! + '"�� −	",-+ (5) 

 

Pode-se notar que em (3) a variável que varia entre entidades e não tempo (��), é excluída do 

modelo.  Em que o problema é E(alpha x)≠0. Ainda segundo Verbeek (2004), assumindo que 

todos os xit são não correlacionados com todos εti, o estimador de efeitos fixos se mostra não-
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enviesado para β. Impondo-se a condição de normalidade para εti, temos que !23
4  também tem 

a distribuição normal e, por consistência, é necessário que: 

 56'��� − �̅�+"��} = 0 (6) 

   

Suficiente para isso é que: 

 56���"�8} = 0, ∀	:	;	< (7) 

   

Wooldridge (2001) ressalta que quando há a existência de apenas dois períodos, o modelo de 

efeitos fixos e primeira diferença produzem estimativas e inferências idênticas, todavia, 

quando T>2, a escolha entre os dois modelos nas hipóteses feitas sobres os erros 

idiossincráticos. Quando εit são serialmente não-correlacionados7, o estimador de efeitos fixos 

é mais eficiente, enquanto o estimador de primeira diferença é mais eficiente quanto o termo 

de erro segue um padrão de passeio aleatório8. 

 

3.3. Detalhamento dos dados 

Os dados utilizados são as operações realizadas pelo BNDES no âmbito do programa PMAT 

(Programa de Modernização da Administração Tributária dos Munícipios e da Gestão dos 

Setores Sociais Básicos); a arrecadação tributária dos munícipios, notadamente IPTU e 

ISSQN e a população e o PIB dos municípios: 

a) Operações do BNDES, no âmbito do PMA, entre 1998 e 2014, deflacionados pelo 

IPCA com base no ano de 2013. 

b) Arrecadação são referentes ao ISSQN (Imposto sobre serviços de Qualquer Natureza), 

IPTU (Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana), de toda a base disponível no 

sítio do Secretaria de Orçamento Federal, entre os anos de 1997 a 2012, deflacionados 

pelo IPCA com base no ano de 2013. 

c) PIB (estratificados em Agropecuária, Indústria, Comércio e Serviços e Tributos) dos 

municípios referentes ao período de 1999 a 2011, obtidos das tabelas do 

SIDRA/IBGE, deflacionados pelo IPCA com base no ano de 2013. 

 

                                                           
7
 Ver em Wooldridge (2001, pag. 282). 

8
 Ver em Verbeek (2004, pag. 268). 
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Como a base de PIB é a mais restritiva em relação às datas, a janela temporal utilizada para a 

análise é entre os anos de 1999 e 2011. Após a definição da temporalidade da análise, os 

dados foram agrupados e ajustados para que se tornassem uma única base. 

Os municípios foram então classificados, primeiramente, em dois grupos, por intermédio de 

uma variável dummy (op_bndes): os que receberam algum aporte do BNDES relativo ao 

PMAT em algum dos anos analisados e os municípios que não receberam qualquer aporte. 

Após este processo foram criadas dummies para cada ano em que houve aporte do BNDES 

nos munícipios tratados. 

Foi também realizada a classificação dos dados em outros dois grupos: dos municípios que 

realizaram alguma consulta ao BNDES, independentemente da efetivação o não 

financiamento, por meio da variável dummy (con_bndes) com valor 1. Nesse contexto há 277 

municípios que realizaram consulta ao BNDES, mas não obtiveram a liberação de recursos, 

em contraste, 343 municípios obtiveram o financiamento no período analisado. Portanto, do 

total de consultas, no período analisado, 55,33% dos municípios obtiveram sucesso na 

obtenção do financiamento. 

Em seguida, realizamos a classificação de proximidade geográfica entre os municípios em que 

houve o tratamento e os que não tiveram, por meio da variável dummy “proximidade”. Para 

realizar tal classificação utilizou-se uma API (Application Programming Interface) pública da 

Nokia Here Maps (https://developer.here.com/rest-apis). Utilizando-se de dois serviços da 

API: Batch Geocoder API (https://developer.here.com/rest-apis/documentation/batch-

geocoder) e Routing API (https://developer.here.com/rest-apis/documentation/routing).  

O primeiro serviço foi utilizado para se obter as coordenadas geográficas dos municípios 

tratados (latitude e longitude no formato decimal), após este processo, por meio de um 

procedimento automatizado em VBA (Visual Basic for Applications) no aplicativo Microsoft 

Access, foram adicionados ou subtraídos9 de 10 a 20 decimais de latitude ou longitude para se 

obter cidades ao menos uma cidade ao redor do município tratado. Com essas novas 

coordenadas, foi novamente utilizado o serviço Batch Geocoder API de forma reversa para se 

obter a cidade para o qual as coordenadas apontavam.  

                                                           
9
 O procedimento foi realizado criando-se quatro novas combinações de latitude e longitude, a partir das 

coordenadas da cidade que recebeu aportes do BNDES. Para a primeira cidade foram adicionados de 10 até 20 

décimos de latitude, para a segunda subtraídos 10 décimos da latitude, para a terceira foram adicionados de 10 

até 20 décimos da longitude e para a quarta combinação subtraídos de 10 até 20 décimos da longitude. Dessa 

forma, foram obtidas quatro novas coordenadas em torno combinação mãe, que é referente a cidade tratada. 
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Após este procedimento, com vistas a garantir a proximidade geográfica entre cidades, foi 

utilizado o serviço Routing API para se verificar a distância em Km entre as cidades tratadas e 

as cidades reveladas pelo procedimento citado no parágrafo anterior. 

Ao final deste processo, foi obtida uma amostra com 650 munícipios próximos às cidades que 

receberam aportes do BNDES no âmbito do PMAT. As distâncias variam entre 1,2 Km e 184 

Km das cidades de referência. Abaixo, pode-se observar proporção de municípios que 

receberam liberações financeiras do BNDES no âmbito do PMAT.  

 

Tabela 4 - Municípios com recursos liberados pelo BNDES no ano de referência10 

Ano 
Não Sim Total/Ano 

Qtde % Qtde % 

1999 4316 99,861% 6 0,139% 4322 

2000 5292 99,774% 12 0,226% 5304 

2001 5434 99,670% 18 0,330% 5452 

2002 5343 99,018% 53 0,982% 5396 

2003 5294 98,019% 107 1,981% 5401 

2004 5169 97,034% 158 2,966% 5327 

2005 5120 97,617% 125 2,383% 5245 

2006 5420 97,905% 116 2,095% 5536 

2007 5201 98,225% 94 1,775% 5295 

2008 4965 98,317% 85 1,683% 5050 

2009 5434 98,926% 59 1,074% 5493 

2010 5473 99,600% 22 0,400% 5495 

2011 5351 99,387% 33 0,613% 5384 

*Fonte: Elaboração própria com dados de desembolsos do BNDES, no âmbito do PMAT. 

 

Podemos notar que a proporção de municípios atendidos anualmente é pequena em todos os 

anos, com uma maior parte maior número de municípios sendo atendidos nos anos de 2004 e 

2005, com 158 e a125 municípios atendidos, respectivamente. 

                                                           
10

 Todos os municípios da amostra. 
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A tabela abaixo mostra a proporção dos municípios que receberam liberações do BNDES em 

comparação com a amostra de proximidade. 

 

Tabela 5 - Municípios com recursos liberados pelo BNDES no ano de referência Municípios 
com proximidade geográfica aos beneficiados. 

Ano 
Não Sim Total/Ano 

Qtde % Qtde % 

1999 572 98,962% 6 1,038% 578 

2000 635 98,145% 12 1,855% 647 

2001 641 97,269% 18 2,731% 659 

2002 638 92,330% 53 7,670% 691 

2003 641 85,695% 107 14,305% 748 

2004 638 80,151% 158 19,849% 796 

2005 623 83,289% 125 16,711% 748 

2006 648 84,817% 116 15,183% 764 

2007 642 87,228% 94 12,772% 736 

2008 613 87,822% 85 12,178% 698 

2009 645 91,619% 59 8,381% 704 

2010 646 96,707% 22 3,293% 668 

2011 639 95,089% 33 4,911% 672 

* Fonte: Elaboração própria com dados de desembolsos do BNDES, no âmbito do PMAT.  

 

Com base na classificação realizada no item 3.3, efetuamos um comparativo do crescimento 

da arrecadação tributária da amostra de municípios:  
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Figura 5- Evolução da média receita de IPTU dos municípios analisados, por classe. 

*Fonte: Elaboração própria com dados do Finbra: 1999 a 2011 – valores deflacionados pelo IPCA. Base 100 no 
ano de 1999 para todas as classes. 

 

Figura 6 - Evolução da média da receita de ISS dos municípios analisados, por classe. 

 

*Fonte: Elaboração própria com dados do Finbra: 1999 a 2011 – valores deflacionados pelo IPCA. Base 100 no 
ano de 1999 para todas as classes. 

 

Pode-se observar que praticamente todas as classes de municípios tiveram crescimento real na 

arrecadação dos tributos no período de análise. 
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Quanto aos tributos em análise, pode-se notar, conforme as tabelas abaixo, que o ISS e o 

IPTU são duas maiores fontes de receitas tributárias próprias, em todas as classes, destaca-se 

que o ISS é o que tem a maior representatividade. Outro fato relevante é que a proporção do 

IPTU sobre a Receita Total é aumenta quanto maior o tamanho do município.  

 

Tabela 6 - Participação dos tributos municipais na receita tributária total no ano de 2011 

Classe de 

Município IPTU ITBI ISSQN 

Outras 

Receitas Receita Tributária 

0 10,3% 14,6% 45,9% 29,2% 100,0% 

1 13,3% 11,8% 52,3% 22,7% 100,0% 

2 15,7% 11,2% 46,2% 26,9% 100,0% 

3 22,0% 10,1% 45,3% 22,6% 100,0% 

4 23,7% 9,5% 45,0% 21,8% 100,0% 

5 24,8% 8,7% 47,9% 18,6% 100,0% 

6 26,4% 9,1% 51,4% 13,1% 100,0% 

Fonte: Elaboração própria com dados do FINBRA/STN, dados deflacionados pelo IPCA com base ano de 2013. 

 

Em relação aos municípios que receberam recursos do BNDES, podemos observas nas tabelas 

abaixo o valor dos recursos do BNDES comparados à arrecadação no ano de 1999 e 2011. 
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Tabela 7 - Valores liberados pelo BNDES no âmbito do PMAT por classe de município e por ano de 1999 a 2005. 

 

*Fonte: Elaboração própria com dados de desembolsos do BNDES, no âmbito do PMAT. 

 

Tabela 8 - Valores liberados pelo BNDES no âmbito do PMAT por classe de município e por ano de 2006 a 2011. 

 

*Fonte: Elaboração própria com dados de desembolsos do BNDES, no âmbito do PMAT. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0 -R$                        -R$                       -R$                     129.994,08R$            80.973,87R$            185.482,69R$            57.933,95R$            
1 -R$                        -R$                       -R$                     231.119,18R$            273.978,63R$          372.563,08R$            429.536,56R$          
2 -R$                        -R$                       -R$                     892.653,43R$            1.721.670,68R$        2.050.908,83R$          1.492.312,41R$        
3 -R$                        -R$                       841.912,72R$          2.127.928,22R$          7.538.505,35R$        9.814.857,34R$          5.820.505,06R$        
4 -R$                        -R$                       410.432,45R$          3.965.811,59R$          13.371.236,92R$      12.536.726,92R$        12.181.507,46R$      
5 2.650.675,22R$           12.874.315,13R$        21.760.826,32R$      44.843.070,78R$        45.385.801,04R$      95.941.937,69R$        37.568.702,46R$      
6 47.585.119,14R$         96.945.994,17R$        26.671.319,25R$      103.875.211,15R$      20.024.863,47R$      113.825.434,25R$      8.609.984,55R$        

Total Geral 50.235.794,35R$      109.820.309,30R$   49.684.490,74R$   156.065.788,42R$   88.397.029,94R$   234.727.910,80R$   66.160.482,45R$   

Classe de Municípios
Ano

2006 2007 2008 2009 2010 2011
0 36.399,75R$             111.678,84R$            24.971,17R$            -R$                       -R$                     136.236,94R$            
1 331.261,32R$           236.028,63R$            -R$                     129.617,05R$            -R$                     -R$                       
2 1.825.471,28R$        1.527.935,64R$          994.089,59R$          1.121.486,10R$          -R$                     427.375,20R$            
3 6.477.710,59R$        5.326.645,53R$          4.606.721,61R$        2.602.259,10R$          117.958,58R$          297.052,12R$            
4 7.138.454,92R$        10.487.404,41R$        9.576.964,39R$        6.079.829,81R$          3.280.930,84R$        3.384.036,40R$          
5 45.106.314,55R$       24.024.616,99R$        29.386.958,58R$      16.043.866,71R$        5.463.307,40R$        23.906.863,85R$        
6 7.758.783,51R$        42.363.374,17R$        12.439.214,35R$      6.308.326,83R$          27.903.267,83R$      37.890.346,04R$        

Total Geral 68.674.395,93R$   84.077.684,21R$     57.028.919,69R$   32.285.385,60R$     36.765.464,65R$   66.041.910,55R$     

Classe de 
Municípios

Ano



43 

 

Como pode-se observar, a classe que mais recebeu recursos foi a classe 6, que engloba os 

municípios com mais de 500.000 habitantes, seguido pela categoria 5. Além disso, 

verificamos o montante geral liberado no período analisado foi de 1, 079 bilhões de reais, 

conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 9 - Valores liberados pelo BNDES no âmbito do PMAT por classe de município – 
1999 a 2011. 

Classe de 

Municípios Valor 

0  R$ 763.671,29  

1  R$ 2.004.104,45  

2  R$ 12.053.903,16  

3  R$ 45.572.056,21  

4  R$ 82.413.336,11  

5  R$ 404.957.256,69  

6  R$ 552.201.238,70  

Total Geral  R$ 1.099.965.566,61  

*Fonte: Elaboração própria com dados de desembolsos do BNDES, no âmbito do PMAT. 

 

Figura 7 - Gráfico de dispersão dos desembolsados pelo BNDES em função do PIB. 

 

*Fonte: Elaboração própria com dados de PIB dos municípios ( IBGE) e BNDES, dados deflacionados pelo 
IPCA com base ano de 2013. 
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Nas tabelas abaixo apresentamos a comparação dos resultados médios de arrecadação e PIB 

para municípios tratados e não tratados entre 1999 e 2011. Observamos que em todos os anos 

os valores foram maiores para os municípios tratados, tanto nos dados de PIB como na 

arrecadação de tributos. 

 

Tabela 10 - Média da arrecadação de ISSQN e IPTU nos municípios tratados e não 
tratados, no período de 1999 a 2011. 

 

*Fonte: Elaboração própria com dados do FINBRA/STN e BNDES, dados deflacionados pelo IPCA com base 

ano de 2013. 

 

 

 

 

Ano 0 1 0 1
1999 857.713,32R$        28.887.249,51R$   849.420,44R$      25.812.069,68R$   
2000 936.652,83R$        29.655.452,54R$   830.715,65R$      23.763.233,49R$   
2001 897.821,67R$        31.410.101,22R$   782.551,89R$      24.575.077,04R$   
2002 950.594,55R$        30.762.488,37R$   800.690,01R$      25.479.736,61R$   
2003 1.013.496,31R$     31.587.807,92R$   863.462,47R$      26.876.775,79R$   
2004 1.156.118,02R$     35.456.248,03R$   897.600,09R$      28.186.919,84R$   
2005 1.405.202,06R$     40.014.458,22R$   955.989,39R$      29.444.051,12R$   
2006 1.571.485,16R$     45.960.209,10R$   961.931,31R$      30.839.944,50R$   
2007 1.809.826,02R$     51.278.071,63R$   1.056.576,82R$   32.020.157,34R$   
2008 2.206.146,07R$     57.983.459,94R$   1.148.918,57R$   32.472.491,53R$   
2009 2.262.752,71R$     59.441.725,37R$   1.135.844,09R$   33.866.754,38R$   
2010 2.643.957,11R$     66.601.028,09R$   1.196.740,79R$   37.696.045,74R$   
2011 2.953.709,72R$     73.702.502,40R$   1.312.453,14R$   39.651.192,31R$   

Média de ISSQN Média de IPTU
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Tabela 11 - Média do PIB de municípios tratados e não tradados, no período de 1999 a 2011. 

 

*Fonte: Elaboração própria com dados de PIB dos municípios( IBGE) e BNDES, dados deflacionados pelo IPCA com base ano de 2013. 

 

 

Ano Não Tratado Tratado Não Tratado Tratado Não Tratado Tratado
1999 22.266.553,36R$   39.678.391,43R$   58.874.274,94R$     913.824.474,96R$      137.319.535,99R$   2.462.776.819,63R$   
2000 22.527.804,85R$   42.505.778,54R$   64.102.310,85R$     919.283.383,02R$      129.764.842,51R$   2.339.406.595,97R$   
2001 23.884.528,91R$   47.251.575,55R$   60.758.053,78R$     902.237.832,20R$      128.738.921,82R$   2.402.196.094,80R$   
2002 26.827.737,51R$   52.475.578,06R$   65.008.665,68R$     893.034.854,58R$      130.932.537,40R$   2.390.122.338,95R$   
2003 31.951.902,10R$   59.749.256,75R$   67.201.278,87R$     971.593.538,79R$      136.589.542,70R$   2.444.749.142,42R$   
2004 31.513.921,68R$   59.527.596,06R$   81.719.026,62R$     1.091.013.804,24R$   140.663.473,52R$   2.480.667.020,92R$   
2005 27.299.781,39R$   48.686.273,40R$   86.435.567,71R$     1.094.730.545,49R$   155.086.625,90R$   2.742.726.398,06R$   
2006 27.738.841,34R$   53.200.273,19R$   89.200.471,89R$     1.117.617.318,76R$   163.884.503,49R$   2.895.326.580,36R$   
2007 30.854.984,96R$   55.527.701,44R$   88.914.784,50R$     1.195.041.105,37R$   180.902.516,55R$   3.203.509.402,77R$   
2008 35.711.169,68R$   59.630.092,33R$   100.350.167,69R$   1.198.989.581,41R$   196.911.874,27R$   3.366.940.744,78R$   
2009 34.310.221,13R$   59.267.598,01R$   96.092.762,57R$     1.277.336.007,85R$   201.471.766,55R$   3.513.378.807,22R$   
2010 35.166.386,93R$   62.231.201,67R$   113.171.510,06R$   1.406.305.297,30R$   216.687.177,29R$   3.786.502.948,28R$   
2011 37.551.231,71R$   64.900.041,56R$   120.678.667,25R$   1.368.662.425,65R$   229.806.947,01R$   3.899.543.689,40R$   

Média PIB Agricultura Media PIB Indústria Média PIB C om. Serviços
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Com vista a verificar a existência de tendência de arrecadação nos municípios tratados, 

classificamos em 0 o ano em que o município recebeu o primeiro aporte do BNDES em 

valores positivos consecutivos os anos posteriores (1, 2, 3, 4, etc.) e em valores negativos 

consecutivos os a anos anteriores (-1, -2, -3, -4, etc.) e fizemos a média do log per capita da 

arrecadação do ISS e IPTU, conforme gráficos abaixo: 

 

Figura 8 - Evolução da média do log da arrecadação do IPTU per capita. 

 

*Fonte: Elaboração própria com dados de desembolsos do BNDES, no âmbito do PMAT e do FINBRA. 

 

Figura 9 - Evolução da média do log da arrecadação do ISSQN per capita 

 

*Fonte: Elaboração própria com dados de desembolsos do BNDES, no âmbito do PMAT e do FINBRA. 
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Observamos que há uma tendência de crescimento para ambos os tributos nos municípios em 

que o tratamento foi realizado. Todavia, com base no gráfico, aparentemente não há mudança 

desta tendência a partir do momento 0, ou seja, a partir do primeiro desembolso do BNDES.  

Finalmente, cabe detalhar características específicas das transformações realizadas nos dados. 

As variáveis desembolsos do BNDES, IPTU, ISS e PIB foram utilizadas com uma 

transformação logarítmica, em que lvariável = ln(1+variável). Isso foi feito para com o fito 

de obter uma interpretação mais direta dos resultados obtidos nas regressões e não perder as 

observações dos municípios sem arrecadação em algum período. A dummy de tratamento foi 

definida utilizando-se o valor 1 (um) para o ano em que o município recebeu algum tipo de 

repasse 0 para os anos em que não recebeu. Além disso foi usado o valor do financiamento 

como tratamento (dosagem). 

Com os dados acima apresentados realizamos as regressões necessárias para avaliação de 

impacto pretendida.  

 

4. Resultados 

Primeiramente realizamos regressões simples utilizando o modelo OLS sem efeitos fixos, 

para verificar como os dados se comportam com a utilização de um modelo mais simples com 

hipóteses mais restritivas.  

Em seguida utilizamos o estimador de efeitos fixos, com o objetivo de tornar o modelo mais 

aderente a realidade, pois este modelo tem mecanismos para controlar questões relativas a 

variáveis omitidas.  

Posteriormente, adicionamos ao modelo defasagens e variáveis de controle. A inclusão de 

defasagens tem o objetivo de tentar identificar efeitos do tratamento que não se manifestam 

especificamente no ano em o que município recebeu o aporte financeiro, mas sim nos anos 

subsequentes. Esta é uma hipótese razoável, dado que, em regra, os projetos de modernização 

são complexos e envolvem a compra de equipamentos capacitação da equipe técnica e, 

portanto, podem apresentar resultados concretos no médio e longo prazo. As variáveis de 

controle são utilizadas com base na hipótese óbvia de que não são apenas os aportes 

financeiros do BNDES que influenciam na trajetória da arrecadação tributária dos municípios. 
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Por fim, conforme detalhado no item 4.2, reduzimos o grupo de controle para em duas 

amostras distintas, com o objetivo de obter um melhor detalhamento do contrafactual. A 

primeira restrição à a amostra foi utilizar para o grupo de controle somente municípios que 

realizaram alguma consulta ao BNDES (para obtenção do PMAT), mas que não obtiveram o 

financiamento, qualquer que seja o motivo. Por conseguinte, elaboramos outra amostra de 

contrafactual utilizando-se municípios que estejam próximos de ao menos um dos municípios 

tratados. Para todos os modelos e definições utilizadas foram realizadas regressões com as 

dummies de tratamento para os valores de desembolso, separadamente. Isso foi feito para se 

avaliar a existência de uma relação causal (dummies) e, caso existam, a magnitude desta 

relação (valores de desembolsos). Nos modelos de dados em painel foi também utilizada uma 

dummy para o ano, que foi excluída das tabelas exibidas abaixo por simplificação. A tabela 

abaixo apresenta um resumo da apresentação dos dados nas regressões: 

 

Tabela 12 - Resumo da utilização dos dados nas regressões. 

Variável Forma de utilização 

Arrecadação de ISSQN Logaritmo natural de 1 + valor arrecadado 

Arrecadação de IPTU Logaritmo natural de 1 + valor arrecadado 

Desembolsos do BNDES Logaritmo natural de 1 + valor desembolsado 

Dummy de tratamento Igual a 1 no ano em que recebeu recursos e 0, caso contrário 

Dummies de ano Diversas variáveis iguais a 1 para o ano da observação e 0 

para os demais. 

PIB Comércio/Serviços Logaritmo natural de 1 + valor do PIB 

PIB Indústria Logaritmo natural de 1 + valor do PIB 

PIB Agropecuária Logaritmo natural de 1 + valor do PIB 

 

As regressões foram realizadas no software econométrico Stata e os quadros com todos os 

resultados obtidos estão disponíveis no anexo I. 
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4.1. Pooled cross section 

Nesta seção apresentamos uma regressão simples usando o modelo OLS para dados Cross 

Section, foram utilizados a transformação logarítmica de cada tributo e a dummy de 

tratamento no primeiro processo e a transformação logarítmica dos desembolsos do BNDES 

no segundo. 

 

Tabela 13 – Pooled cross section: Regressões com a variável dummy de tratamento. 

IPTU (A) ISSQN (B)  
b/se    

Município recebeu 
recurso do PMAT em t  

4.5756*** 
(0.11) 

3.426*** 
(0.07) 

Constante 10.564*** 12.042*** 
  (0.01) (0.01)    
Nota: * p<0.10 ** p<0.05 *** p<0.01 
Desvios padrões em parêntesis. Variáveis dependentes em logs. 
Estimado por MQO. 

 

Tabela 14 – Pooled cross section:  Regressões com valores desembolsados pelo BNDES. 

IPTU (A) ISSQN (B)  
b/se b/se    

Valor desembolsado 
pelo BNDES em t 0.361*** 0.273*** 
  (0.01) (0.01)    
Constante 10.563*** 12.041*** 
  (0.01) (0.01)    
Nota: * p<0.10 **p<0.05 *** p<0.01 
Desvios padrões em parêntesis. Variáveis dependentes e explicativas 
em logs. Estimado por MQO. 

 

Os resultados obtidos mostram que em ambas as regressões os coeficientes obtidos são 

estatisticamente significantes em todos os níveis usuais (1%, 5% e 10%), tanto para o ISS 

quanto para o IPTU na regressão da dummy e nos valores desembolsados. Com base na 

Tabela 14 poderíamos concluir que o aumento de 1% nos desembolsos levaria a um aumento 

de 0,36% na arrecadação de IPTU e 0,27% de ISS. 
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Dada a possibilidade de haver um viés de seleção na definição do grupo tratado, o modelo 

apresentado pode levar a interpretações equivocadas. Isso se dá, pois, a alocação de recursos 

do BNDES é claramente não aleatório entre os municípios. Todavia, caso a alocação dos 

empréstimos se der por razões independentes do aumento da arrecadação a não aleatoriedade 

deixa de ser um problema.  Cabe destacar que o efeito para a dummy , Tabela 13, é maior que 

o efeito calculado para o valor do log dos desembolsos, Tabela 14, um coeficiente de 4,551, 

contra 0,360. A diferença tão grande entre os coeficientes para variáveis continuas e dummies, 

para ambos os tributos, se dá, provavelmente, por uma existência de tendência ou 

característica peculiar entre os municípios que obtiveram os empréstimos e os que não 

obtiveram (que faz com que na média sua arrecadação seja substancialmente maior). Como, 

neste caso, não foi feito um tratamento para endereçamento de variáveis omitidas (efeitos 

fixos), há a possibilidade de que características intrínsecas aos municípios (que o levem a 

arrecadar mais) também os levem a buscar empréstimos no BNDES.  Observando a Tabela 

15, abaixo, podemos observar, que, de fato, a média de arrecadação dos municípios que 

contrataram o PMAT é maior: 

 

Tabela 15 - Média da arrecadação anual de municípios que contrataram o PMAT versus os 
que não contrataram. 

Tributo Nr. Obs.  Média Desvio Padrão Min Max 
Contrataram PMAT 

IPTU 4395 
 

 R$   30.100.000,00   R$   223.000.000,00  
 R$        
-     R$   5.080.000.000,00  

ISSQN 4395 
 

 R$   44.900.000,00   R$   357.000.000,00  
 R$        
-     R$   9.130.000.000,00  

Não contrataram PMAT 

IPTU 64305 
 

 R$       985.906,90   R$     9.201.137,00  
 R$        
-     R$      358.000.000,00  

ISSQN 64305 
 

 R$   1.601.455,00   R$   14.400.000,00  
 R$        
-     R$      689.000.000,00  

*Fonte: Elaboração própria com dados de desembolsos do BNDES, no âmbito do PMAT e do FINBRA. 

 

Com o objetivo de limitar a influência de variáveis omitidas e como há a disponibilidade de 

dados em diversos períodos (1999 a 2011) e diversos municípios (5563), buscamos uma 

maior consistência e eficiência dos estimadores utilizamos nas seções seguintes os modelos de 

dados em painel com estimador de efeitos fixos. 
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4.2. Estimador de efeitos fixos 

Como no item anterior utilizamos as transformações logarítmicas para os valores dos tributos 

e desembolsos. Neste modelo utilizamos o modelo para dados em painel com estimador de 

efeitos fixos, conforme detalhado no item 3.2. 

  

Tabela 16 – Modelo com estimador de efeitos fixos: regressões com a variável dummy de 
tratamento. 

IPTU (A) ISSQN (B) IPTU (C) ISSQN (D)  
b/se b/se b/se b/se    

4.576*** 3.426*** 0.000 -0.048    
Município 
recebeu recurso 
do PMAT em t  (0.11) (0.07) (0.06) (0.04)    
Constante 10.564*** 12.042*** 9.868*** 10.713*** 
  (0.01) (0.01) (0.02) (0.02)    
Nota: * p<0.10 **p<0.05 *** p<0.01 
Desvios padrões em parêntesis. Variáveis dependentes em logs. (A) e (B) provenientes 
da Tabela 13, estimados por MQO. (B) e (D) estimados pelo modelo de efeitos fixos. 

 

Ao compararmos a Tabela 13 com a Tabela 16, observamos que nos coeficientes para dummy, 

quando aplicado o modelo de efeitos fixos, a magnitude dos coeficientes diminui 

substancialmente, corroborando com a hipótese de que pode haver alguma tendência entre as 

municipalidades que buscam apoio do BDNES. 

 

Tabela 17 - Modelo com estimador de efeitos fixos: regressões com valores desembolados 

pelo BNDES. 

liptu (A) lissqn (B) liptu (C) lissqn (D)    
b/se b/se b/se b/se    

Valor 
desembolsado 
pelo BNDES 
em t 0.361*** 0.273*** -0.000 -0.004    
  (0.01) (0.01) (0.00) (0.00)    
Constante 10.563*** 12.041*** 9.868*** 10.713*** 
  (0.01) (0.01) (0.02) (0.02)    
* p<0.10 **p<0.05 *** p<0.01 
Desvios padrões em parêntesis. Variáveis dependentes e explicativas em logs. (A) e 
(B) provenientes da Tabela 14, estimados por MQO. (C) e (D) estimados pelo modelo 
de efeitos fixos. 

 



52 

 

Com a aplicação do estimador de efeitos fixos podemos notar que, nas novas regressões, toda 

a significância desaparece, conforme se observa comparação de (A) com (C) e (B) com (D). 

De forma similar ao modelo anterior, os resultados obtidos podem ser resultado da má 

especificação do modelo. No caso em questão, em função da natureza do financiamento, os 

resultados podem não ser evidenciados no mesmo ano do tratamento, isto é, os resultados 

poderiam ser evidenciados em anos subsequentes ao do efetivo desembolso financeiro, pois as 

ações resultantes demandam, muitas vezes, ações que levam tempo para serem materializadas, 

como treinamento de pessoal, aquisição de equipamentos, etc. Na próxima seção tentamos 

endereçar a questão inserindo defasagens no modelo. 

 

4.3. Efeitos fixos com defasagens 

Com o objetivo de capturar efeitos de tratamento diluídos no tempo, inserimos no modelo 

apresentado no item anterior quatro variáveis defasadas de desembolsos do BNDES, portanto 

com a nova especificação avaliaremos o impacto do desembolso no ano da liberação e nos 

quatro anos subsequentes. 

 

Tabela 18 – Modelo com estimador de efeitos fixos e defasagens: regressões com a variável 
dummy de tratamento. 

IPTU (C) ISSQN (D) IPTU (E) ISSQN (F) 
b/se b/se b/se b/se 

Município recebeu 
recurso do PMAT em t 0.000 -0.048 0.062 0.074**  
  (0.06) (0.04) (0.05) (0.03)    
Município recebeu 
recurso do PMAT em t-1     0.016 0.017    
      (0.05) (0.03)    
Município recebeu 
recurso do PMAT em t-2     0.034 -0.016    
      (0.05) (0.03)    
Município recebeu 
recurso  PMAT em t-3     -0.003 -0.076**  
      (0.05) (0.03)    
Município recebeu 
recurso do PMAT em t-4     0.021 -0.076**  
      (0.06) (0.03)    
Constante 9.868*** 10.713*** 10.834*** 11.704*** 
  (0.02) (0.02) (0.02) (0.01)    
Nota * p<0.10 **p<0.05 *** p<0.01 
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Desvios padrões em parêntesis. Variáveis dependentes em logs. (C) e (D) provenientes da Tabela 16, 
estimados pelo modelo de efeitos fixos. (E) e (F) estimados pelo modelo de efeitos fixos, com 
defasagens. 

 

Com o objetivo de avaliar o efeito acumulado do tratamento, efetuamos a combinação linear 

dos coeficientes defasados e aplicamos um teste de hipótese para a soma destes coeficientes 

ser igual a zero, podemos observar na tabela abaixo que não podemos rejeitar a hipótese nula 

de que a soma dos coeficientes é zero, o que nos leva à interpretação que o efeito acumulado 

do tratamento é não significativo estaticamente. 

 

Tabela 19 - Teste de hipótese da combinação linear dos coeficientes defasados das colunas 
(E) e (F) da Tabela 18. 

  IPTU (E) ISSQN (F) 

Coeficiente 0.1298031 
-0. 

0765401 
Erro padrão 0. 1167768 0. 0718963 

t 1.11 -1.06 
p-valor 0.266 0.287 
*Fonte: Elaboração própria.  

 

Tabela 20 - Modelo com estimador de efeitos fixos e defasagens: regressões com valores 
desembolados pelo BNDES. 

IPTU (C) ISSQN (D) IPTU (E) ISSQN (F) 
b/se b/se b/se b/se 

Valor desembolsado 
pelo BNDES em t -0.000 -0.004 0.005 0.006**  
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)    
Valor desembolsado 
pelo BNDES em t - 1     0.001 0.002    
      (0.00) (0.00)    
Valor desembolsado 
pelo BNDES em t - 2     0.003 -0.001    
      (0.00) (0.00)    
Valor desembolsado 
pelo BNDES em t - 3     -0.000 -0.006**  
      (0.00) (0.00)    
Valor desembolsado 
pelo BNDES em t - 4     0.002 -0.005**  
      (0.00) (0.00)    
Constante 9.868*** 10.713*** 10.834*** 11.704*** 
  (0.02) (0.02) (0.02) (0.01)    
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Nota: * p<0.10 **p<0.05 *** p<0.01 
Desvios padrões em parêntesis. Variáveis dependentes e explicativas em logs. (C) e (D) 
provenientes da Tabela 17, estimados pelo modelo de efeitos fixos. (E) e (F) estimados pelo modelo 
de efeitos fixos, com defasagens. 

 

 

Tabela 21 - Teste de hipótese da combinação linear dos coeficientes defasados das colunas 
(E) e (F) da Tabela 20. 

  IPTU (E) ISSQN (F) 
Coeficiente 0. 009863 -0. 0048893 

Erro padrão 0. 0089752 0. 0055258 

t 1.10 -0.88 

p-valor 0.272 0.376 
*Fonte: Elaboração própria.  

 

Verificamos que há apenas significância aos níveis de 5% e 10% para a variável ISS em nível 

e para terceira e quarta defasagem, entretanto, estes últimos tem o sinal negativo o que 

indicaria que, em um primeiro momento, os desembolsos do BNDES teriam um impacto 

positivo e posteriormente um efeito negativo que, inclusive, se sobreporia ao efeito inicial, 

dada a magnitude dos coeficientes (Valor desembolsado em t = 0,006, Valor desembolsado 

em t+3= -0,006 e Valor desembolsado em t +4 = -0,005). Todavia, quando verificamos o 

somatório dos coeficientes defasados em ambas as regressões (dummies e log dos valores 

reembolsados) e o teste de hipóteses, não podemos rejeitar a hipótese que a combinação linear 

dos coeficientes é igual a zero em todos os níveis de significância usuais11. 

Apesar de o modelo de efeitos fixos endereçar a questão das variáveis omitidas, entendemos 

ser razoável inserir variáveis de controle com base na hipótese de que não são apenas os 

aportes financeiros do BNDES que influenciam na trajetória da arrecadação tributária dos 

municípios, portanto, na seção seguinte realizaremos regressões com estas variáveis. 

 

4.4. Efeitos fixos com variáveis de controle 

Inserimos no modelo especificado no item 5.2 variáveis de controle com o fito de tornar o 

problema das variáveis omitidas menos relevante. Apesar do modelo de efeitos fixos 

endereçar a questão das variáveis omitidas, há tendências relacionadas à outras variáveis que 
                                                           
11 Vide p-valores: 0,264, 0,287, 0,268, 0.382, respectivamente. 
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podem influenciar no modelo. A inclusão destas variáveis pode levar a resultados menos 

tendenciosos, como por exemplo, caso municípios com tendências similares de crescimento 

do produto (e por conseguinte da arrecadação) tenham uma maior propensão a buscar recursos 

no BNDES.  

As variáveis de controle inseridas são as transformações logarítmicas do PIB de comércio e 

serviços, agricultura e indústria de cada município. Posteriormente, comparamos os resultados 

desta nova equação com as regressões já geradas anteriormente, conforme tabelas abaixo.  

 
Tabela 22 - Modelo com estimador de efeitos fixos e variáveis de controle: regressões com a 
variável dummy de tratamento. 

IPTU (C) ISSQN (D) IPTU (E) ISSQN (F) IPTU(G) ISSQN (H) 
b/se b/se b/se b/se b/se b/se 

Município recebeu 
recurso do PMAT em 
t 0.000 -0.048 0.062 0.074** -0.001 -0.048 
  (0.06) (0.04) (0.05) (0.03) (0.06) (0.04) 
Município recebeu 
recurso do PMAT em 
t - 1 0.016 0.017 
  (0.05) (0.03) 
Município recebeu 
recurso do PMAT em 
t - 2 0.034 -0.016 
  (0.05) (0.03) 
Município recebeu 
recurso do PMAT em 
t -3  -0.003 -0.076** 
  (0.05) (0.03) 
Município recebeu 
recurso do PMAT em 
t -4 0.021 -0.076** 
  (0.06) (0.03) 
PIB Agropecuária 0.049** 0.160*** 
  (0.02) (0.01) 
PIB Indústria 0.234*** 0.283*** 
  (0.02) (0.01) 
PIB Serviços / 
Comércio 0.320*** 0.044 
  (0.05) (0.03) 
Constante 9.868*** 10.713*** 10.834*** 11.704*** -0. 302 2.823*** 
  (0.02) (0.02) (0.02) (0.01) (0.77) (0.52) 
Nota: * p<0.10 **p<0.05 *** p<0.01 

Desvios padrões em parêntesis. Variáveis dependentes em logs. Variáveis de PIB em logs. (C) e (D) provenientes da 
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Tabela 16, estimados pelo modelo de efeitos fixos. (E) e (F), provenientes da Tabela 18, estimados pelo modelo de 
efeitos fixos, com defasagens. (G) e (H) estimados pelo modelo de efeitos fixo com variáveis de controle. 
 
 

Tabela 23 - Modelo com estimador de efeitos fixos e variáveis de controle: regressões com 
valores desembolsados pelo BNDES. 

IPTU (C) ISSQN (D) IPTU (E) ISSQN (F) IPTU (G) ISSQN (H)  
b/se b/se b/se b/se b/se b/se    

Valor desembolsado 
pelo BNDES em t -0.000 -0.004 0.005 0.006** -0.000 -0.004    
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)    
Valor desembolsado 
pelo BNDES em t - 1     0.001 0.002                  
      (0.00) (0.00)                  
Valor desembolsado 
pelo BNDES em t - 2     0.003 -0.001                  
      (0.00) (0.00)                  
Valor desembolsado 
pelo BNDES em t - 3     -0.000 -0.006**                  
      (0.00) (0.00)                  
Valor desembolsado 
pelo BNDES em t - 4     0.002 -0.005**                  
      (0.00) (0.00)                  
PIB Agropecuária         0.049** 0.160*** 
          (0.02) (0.01)    
PIB Indústria         0.234*** 0.283*** 
          (0.02) (0.01)    
PIB Serviços / 
Comércio         0.320*** 0.044    
          (0.05) (0.03)    
Constante 9.868*** 10.713*** 10.834*** 11.704*** -0.302 2.823*** 
  (0.02) (0.02) (0.02) (0.01) (0.77) (0.52)    
* p<0.10 **p<0.05 *** p<0.01 
Desvios padrões em parêntesis. Variáveis dependentes e variáveis explicativas em logs. (C) e (D) provenientes da Tabela 
17, estimados pelo modelo de efeitos fixos. (E) e (F), provenientes da Tabela 20, estimados pelo modelo de efeitos fixos, 
com defasagens. (G) e (H) estimados pelo modelo de efeitos fixo com variáveis de controle. 
 

 Utilizando controles, os coeficientes sofrem uma redução de magnitude quando comparados 

aos coeficientes em nível das regressões (E) e (F), além disso, nenhum dos coeficientes 

obtidos têm significância estatística aos níveis usuais, o que corrobora com os resultados 

encontrados anteriormente. Ou seja, mesmo descontando as trajetórias de arrecadação 

previstas pelas bases tributárias (PIB), não identificamos efeito do programa. 
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4.5. Efeitos fixos com variáveis de controle e defasagens 

Nesse tópico, com o objetivo de conferir maior robustez às conclusões obtidas, no próximo 

tópico realizamos uma regressão com todas as variáveis explicativas disponíveis, qual sejam: 

dummies de ano, dummies de tratamento, PIB, defasagens e desembolsos do BNDES. 

Realizamos novamente a comparação com os resultados obtidos anteriormente, nas tabelas 

abaixo: 

 

Tabela 24 - Modelo com estimador de efeitos fixos, defasagens e variáveis de controle: 

regressões com a variável dummy de tratamento. 

IPTU (E) ISSQN (F) IPTU (G) ISSQN (H) IPTU (I) ISSQN (J) 
b/se b/se b/se b/se b/se b/se 

Município recebeu 
recurso do PMAT 
em t 0.062 0.074** -0.001 -0.048 0.057 0.069** 
  (0.05) (0.03) (0.06) (0.04) (0.05) (0.03) 
Município recebeu 
recurso do PMAT 
em t - 1 0.016 0.017 0.013 0.014 
  (0.05) (0.03) (0.05) (0.03) 
Município recebeu 
recurso do PMAT 
em t - 2 0.034 -0.016 0.032 -0.016 
  (0.05) (0.03) (0.05) (0.03) 
Município recebeu 
recurso do PMAT 
em t -3 -0.003 -0.076** -0.006 -0.074** 
  (0.05) (0.03) (0.05) (0.03) 
Município recebeu 
recurso do PMAT 
em t -4 0.021 -0.076** 0.022 -0.073** 
  (0.06) (0.03) (0.06) (0.03) 
PIB Agropecuária 0.049** 0.160*** 0.027 0.089*** 
  (0.02) (0.01) (0.02) (0.02) 
PIB Indústria 0.234*** 0.283*** 0.082*** 0.187*** 
  (0.02) (0.01) (0.03) (0.02) 
PIB Serviços / 
Comércio 0.320*** 0.044 0.376*** 0.153*** 
  (0.05) (0.03) (0.06) (0.04) 
Constante 10.834*** 11.704*** -0.302 2.823*** 2.299** 4.4466***  

(0.02) (0.01) (0.77) (0.52) (1.02) (0.63) 
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Nota: * p<0.10 **p<0.05 *** p<0.01 
Desvios padrões em parêntesis. Variáveis dependentes em logs. Variáveis de PIB em logs. (E) e (F), provenientes da 
Tabela 20, estimados pelo modelo de efeitos fixos, com defasagens. (G) e (H), provenientes da Tabela 22, estimados 
pelo modelo de efeitos fixo com variáveis de controle. (I) e (J) estimados pelo modelo de efeitos fixos com variáveis de 
controle e defasagens. 
 

Tabela 25 - Teste de hipótese da combinação linear dos coeficientes defasados das colunas (I) 
e (J) da Tabela 24. 

  IPTU (I) ISSQN (J) 
Coeficiente 0. 1175987 -0. 0805558 
Erro padrão 0. 1166843 0. 071645 

t 1.01 -1.12 

p-valor 0.314 0.261 
        *Fonte: Elaboração própria.  

 

Tabela 26 - Modelo com estimador de efeitos fixos, defasagens e variáveis de controle: 

regressões com valores desembolados pelo BNDES. 

IPTU (E) ISSQN (F) IPTU (G) ISSQN (H) IPTU (I) ISSQN (J) 
b/se b/se b/se b/se b/se b/se 

Valor desembolsado 
pelo BNDES em t 0.005 0.006** -0.000 -0.004 0.004 0.006**  
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)    
Valor desembolsado 
pelo BNDES em t - 1 0.001 0.002     0.001 0.001    
  (0.00) (0.00)     (0.00) (0.00)    
Valor desembolsado 
pelo BNDES em t - 2 0.003 -0.001     0.002 -0.001    
  (0.00) (0.00)     (0.00) (0.00)    
Valor desembolsado 
pelo BNDES em t - 3 -0.000 -0.006**     -0.001 -0.006**  
  (0.00) (0.00)     (0.00) (0.00)    
Valor desembolsado 
pelo BNDES em t - 4 0.002 -0.005**     0.002 -0.005**  
  (0.00) (0.00)     (0.00) (0.00)    
PIB Agropecuária     0.049** 0.160*** 0.027 0.089*** 
      (0.02) (0.01) (0.02) (0.02)    
PIB Indústria     0.234*** 0.283*** 0.082***  0.187*** 
      (0.02) (0.01) (0.03) (0.02)    
PIB Serviços / 
Comércio     0.320*** 0.044 0.376*** 0.153*** 
      (0.05) (0.03) (0.06) (0.04)    
Constante 10.834*** 11.704*** -0.302 2.823*** 2.299** 4.466*** 
  (0.02) (0.01) (0.77) (0.52) (1.02) (0.63)    
* p<0.10 **p<0.05 *** p<0.01 
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Desvios padrões em parêntesis. Variáveis dependentes e variáveis explicativas em logs. (E) e (F), provenientes da 
Tabela 20, estimados pelo modelo de efeitos fixos, com defasagens. (G) e (H), provenientes da Tabela 23, estimados 
pelo modelo de efeitos fixo com variáveis de controle. (I) e (J) estimados pelo modelo de efeitos fixos com variáveis 
de controle e defasagens. 
 

 

Tabela 27 - Teste de hipótese da combinação linear dos coeficientes defasados das colunas (I) 
e (J) da Tabela 26. 

  IPTU (I) ISSQN (J) 
Coeficiente 0.0089493 -0.0052294 
Erro padrão 0.0089585 0.0055235 

t 1.00 -0.95 

p-valor 0.318 0.344 
         *Fonte: Elaboração própria.  

 

Como no item 5.3, com o modelo completo, novamente a variável ISS volta a ter significância 

ao nível de 5%, todavia, mais uma vez a terceira e a quarta defasem tem valores negativos. 

Novamente, quando verificamos o somatório dos coeficientes defasados em ambas as 

regressões (dummies e log dos valores reembolsados) e o teste de hipóteses, não podemos 

rejeitar a hipótese que a combinação linear dos coeficientes é igual a zero em todos os níveis 

de significância usuais. 

 

4.6. Efeitos fixos com variáveis de controle e defasagens na amostra de consulta ao 

BNDES 

Nas regressões apresentadas anteriormente foram utilizados os dados de todos os municípios 

disponíveis em cada ano. A seleção de uma amostra para o grupo de controle (contrafactual) é 

um grande desafio nos estudos empíricos não experimentais. No sentido de buscar um melhor 

desenho do grupo de controle realizamos regressões restringindo o número de municípios do 

grupo de controle. Neste tópico, utilizaremos somente municípios que realizaram consultadas 

ao BNDES, independente da efetivação do financiamento. Desta forma, teremos então dois 

grupos, os daqueles que consultaram o BNDES e de fato conseguiriam o empréstimo e 

aquelas que consultaram o BNDES e por algum motivo não conseguiram qualquer 

desembolso. Fazendo isso, espera-se obter uma amostra municípios mais homogênea, pois 

pode haver características compartilhadas (semelhante) pelos municípios que fizeram tal 

consulta, como: mesmas condições de solvibilidade, capacidade técnica para elaborar os 
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projetos. Isso, novamente, pode indicar que os municípios estão em patamares semelhantes ou 

seguem tendências semelhantes. 

 

Tabela 28 - Modelo com estimador de efeitos fixos, defasagens e variáveis de controle: 
regressões com a variável dummy de tratamento, na amostra de consulta. 

IPTU (I) ISSQN (J) IPTU (K) ISSQN (L)   
b/se b/se b/se b/se    

Município recebeu 
recurso do PMAT em t 0.057 0.069** 0.052* 0.039*   
  (0.05) (0.03) (0.03) (0.02)    
Município recebeu 
recurso do PMAT em t - 1 0.013 0.014 0.013 0.018    
  (0.05) (0.03) (0.03) (0.02)    
Município recebeu 
recurso do PMAT em t - 2 0.032 -0.016 0.042 0.015    
  (0.05) (0.03) (0.03) (0.02)    
Município recebeu 
recurso do PMAT em t -3 -0.006 -0.074** 0.007 -0.034    
  (0.05) (0.03) (0.03) (0.02)    
Município recebeu 
recurso do PMAT em t -4 0.022 -0.073** 0.021 -0.006    
  (0.06) (0.03) (0.03) (0.02)    
PIB Agropecuária 0.027 0.089*** 0.052 0.082*** 
  (0.02) (0.02) (0.04) (0.03)    
PIB Indústria 0.082*** 0.187*** 0.111*** 0.137*** 
  (0.03) (0.02) (0.04) (0.03)    
PIB Serviços / Comércio 0.376*** 0.153*** 0.200** 0.224*** 
  (0.06) (0.04) (0.09) (0.07)    
Constante 2.299** 4.466*** 7.105*** 5.895*** 

(1.02) (0.63) (1.77) (1.38)    
Nota: * p<0.10 **p<0.05 *** p<0.01 
Desvios padrões em parêntesis. Variáveis dependentes em logs. Variáveis de PIB em logs. (I) e (J), 
provenientes Tabela 24, estimados pelo modelo de efeitos fixos com variáveis de controle e defasagens. (K) e 
(L), estimados pelo modelo de efeitos fixos, utilizando-se apenas a mostra de consultas ao BNDES. 
 

Tabela 29 - Teste de hipótese da combinação linear dos coeficientes defasados das colunas 
(K) e (L) da Tabela 28. 

  IPTU (K) ISSQN (L) 
Coeficiente 0.1355238 0. 0326125 

Erro padrão 0.0626095 0. 0489833 

t 2.16 0.67 

p-valor 0.031 0.506 
         *Fonte: Elaboração própria.  
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Tabela 30 - Modelo com estimador de efeitos fixos, defasagens e variáveis de controle: 
regressões com valores desembolados pelo BNDES, na amostra de consulta. 

IPTU (I) ISSQN (J) IPTU (K) ISSQN (L)    
b/se b/se b/se b/se    

Valor desembolsado 
pelo BNDES em t 0.004 0.006** 0.004* 0.003*   
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)    
Valor desembolsado 
pelo BNDES em t - 1 0.001 0.001 0.001 0.001    
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)    
Valor desembolsado 
pelo BNDES em t - 2 0.002 -0.001 0.003 0.001    
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)    
Valor desembolsado 
pelo BNDES em t - 3 -0.001 -0.006** 0.000 -0.003    
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)    
Valor desembolsado 
pelo BNDES em t - 4 0.002 -0.005** 0.002 -0.000    
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)    
PIB Agropecuária 0.027 0.089*** 0.052 0.082*** 
  (0.02) (0.02) (0.04) (0.03)    
PIB Indústria 0.082*** 0.187*** 0.111*** 0.137*** 
  (0.03) (0.02) (0.04) (0.03)    
PIB Serviços / 
Comércio 0.376*** 0.153*** 0.200** 0.224*** 
  (0.06) (0.04) (0.09) (0.07)    
Constante 2.299** 4.466*** 7.105*** 5.902*** 
  (1.02) (0.63) (1.74) (1.36)    
Nota: * p<0.10 **p<0.05 *** p<0.01 
Desvios padrões em parêntesis. Variáveis dependentes e variáveis explicativas em logs. (I) e (J), 
provenientes da Tabela 26, estimados pelo modelo de efeitos fixos com variáveis de controle e defasagens. 
(K) e (L), estimados pelo modelo de efeitos fixos, utilizando-se apenas a mostra de consultas ao BNDES. 

 

Tabela 31 - Teste de hipótese da combinação linear dos coeficientes defasados das colunas 
(K) e (L) da Tabela 30. 

  IPTU (K) ISSQN (L) 
Coeficiente 0.010 0655 0.0027 486 

Erro padrão 0.0048138 0.0037546 

t 2.10 0.73 

p-valor 0.037* 0.464 
        *Fonte: Elaboração própria.  
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Nas colunas (K) e (L) da Tabela 28 e Tabela 30, para os valores não defasados, obteve-se 

significância, ao nível de 10%, para ambos os tributos analisados. Todavia, quando 

realizamos o teste de hipóteses para a combinação linear dos coeficientes, observamos que só 

há significância estatística, ao nível de 5%, para o tributo IPTU. O coeficiente obtido na 

combinação linear dos coeficientes da regressão dos valores de desembolso do BNDES, foi de 

0,001, o que nos leva a interpretação que para cada 1% de incremento nos aportes do BNDES 

no ano teríamos um aumento de 0,01%, acumulado durante o tempo, na arrecadação do IPTU.  

 

4.7. Efeitos fixos com variáveis de controle e defasagens na amostra de proximidade 

Municípios localizados na mesma região geográfica tendem a compartilhar de características 

históricas, econômicas e sociais semelhantes. Neste tópico, com base no método explicitado 

no item 4.312 (para obtenção de uma amostra de municípios próximos), realizamos regressão 

delimitando as entidades à amostra de proximidade. 

 

Tabela 32 - Modelo com estimador de efeitos fixos, defasagens e variáveis de controle: 
regressões com a variável dummy de tratamento, na amostra de proximidade. 

  IPTU (I) ISSQN (J) IPTU (K) ISSQN (L)   IPTU (M) ISSQN (N) 
  b/se b/se b/se b/se    b/se b/se    
Município recebeu recurso 
do PMAT em t 0.057 0.069** 0.052* 0.039* 0.037 0.051*   
  (0.05) (0.03) (0.03) (0.02) (0.03) (0.03)    
Município recebeu recurso 
do PMAT em t - 1 0.013 0.014 0.013 0.018 -0.003 0.017    
  (0.05) (0.03) (0.03) (0.02) (0.03) (0.03)    
Município recebeu recurso 
do PMAT em t - 2 0.032 -0.016 0.042 0.015 0.026 0.006    
  (0.05) (0.03) (0.03) (0.02) (0.03) (0.03)    
Município recebeu recurso 
do PMAT em t -3 -0.006 -0.074** 0.007 -0.034 -0.001 -0.048*   
  (0.05) (0.03) (0.03) (0.02) (0.03) (0.03)    
Município recebeu recurso 
do PMAT em t -4 0.022 -0.073** 0.021 -0.006 0.031 -0.030    
  (0.06) (0.03) (0.03) (0.02) (0.03) (0.03)    
PIB Agropecuária 0.027 0.089*** 0.052 0.082*** 0.038 0.049*   

                                                           
12

 Lembrando, que na amostra de proximidade, dada a complexidade de definição de fronteiras por meio de 
geolocalização, é que garantido apenas que o município do grupo de controle está próximo geograficamente de 
ao menos um dos municípios que receberam o tratamento. 
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  (0.02) (0.02) (0.04) (0.03) (0.03) (0.03)    
PIB Indústria 0.082*** 0.187*** 0.111***  0.137*** 0.059* 0.095*** 
  (0.03) (0.02) (0.04) (0.03) (0.03) (0.03)    
PIB Serviços / Comércio 0.376*** 0.153*** 0.200** 0.224*** 0.218*** 0.220*** 
  (0.06) (0.04) (0.09) (0.07) (0.08) (0.07)    
Constante 2.299** 4.466*** 7.105*** 5.895*** 7.253*** 7.268*** 
  (1.02) (0.63) (1.77) (1.38) (1.40) (1.23)    
Nota: * p<0.10 ** p<0.05 *** p<0.01 
Desvios padrões em parêntesis. Variáveis dependentes em logs. Variáveis de PIB em logs. (I) e (J), provenientes da Tabela 
24, estimados pelo modelo de efeitos fixos com variáveis de controle e defasagens. (K) e (L), provenientes da Tabela 28, 
estimados pelo modelo de efeitos fixos, utilizando-se apenas a mostra de consultas ao BNDES. (M) e (N) estimados pelo 
modelo de efeitos fixos, utilizando-se apenas a mostra de consultas de proximidade. 

 

Tabela 33 - Teste de hipótese da combinação linear dos coeficientes defasados (M) e (N) 
da Tabela 32. 

  IPTU (M) ISSQN (N) 
Coeficiente 0.0890104 -0.0047202 

Erro padrão 0.0703627 0.0616814 

t 1.27 -0.08 

p-valor 0.206 0.939 
        *Fonte: Elaboração própria.  

 

Tabela 34 - Modelo com estimador de efeitos fixos, defasagens e variáveis de controle: 
regressões com valores desembolados pelo BNDES, na amostra de proximidade. 

IPTU (I) ISSQN (J) IPTU (K) ISSQN (L)   IPTU (M) ISSQN (N) 
b/se b/se b/se b/se    b/se b/se    

Valor 
desembolsado 
pelo BNDES em 
t 0.004 0.006** 0.004* 0.003* 0.003 0.004*   
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)    
Valor 
desembolsado 
pelo BNDES em 
t - 1 0.001 0.001 0.001 0.001 -0.000 0.001    
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)    
Valor 
desembolsado 
pelo BNDES em 
t - 2 0.002 -0.001 0.003 0.001 0.002 0.000    
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)    
Valor 
desembolsado 
pelo BNDES em 
t - 3 -0.001 -0.006** 0.000 -0.003 -0.000 -0.004*   
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  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)    
Valor 
desembolsado 
pelo BNDES em 
t - 4 0.002 -0.005** 0.002 -0.000 0.002 -0.002    
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)    
PIB 
Agropecuária 0.027 0.089*** 0.052 0.082*** 0.038 0.049*   
  (0.02) (0.02) (0.04) (0.03) (0.03) (0.03)    
PIB Indústria 0.082*** 0.187*** 0.111***  0.137*** 0.059* 0.095*** 
  (0.03) (0.02) (0.04) (0.03) (0.03) (0.03)    
PIB Serviços / 
Comércio 0.376*** 0.153*** 0.200** 0.224*** 0.218*** 0.220*** 
  (0.06) (0.04) (0.09) (0.07) (0.08) (0.07)    
Constante 2.299** 4.466*** 7.105*** 5.902*** 7.250*** 7.274*** 
  (1.02) (0.63) (1.74) (1.36) (1.40) (1.23)    
* p<0.10 ** p<0.05 *** p<0.01 
Desvios padrões em parêntesis. Variáveis dependentes e variáveis explicativas em logs. (I) e (J), provenientes 
da 24, estimados pelo modelo de efeitos fixos com variáveis de controle e defasagens. (K) e (L), provenientes 
da 28, estimados pelo modelo de efeitos fixos, utilizando-se apenas a mostra de consultas ao BNDES. (M) e (N) 
estimados pelo modelo de efeitos fixos, utilizando-se apenas a mostra de consultas de proximidade. 

 

Tabela 35 - Teste de hipótese da combinação linear dos coeficientes defasados das colunas 
(M) e (N) da Tabela 34. 

  IPTU (M) ISSQN (N) 
Coeficiente 0.0066058 0.0001961 

Erro padrão 0.0054203 0.0047515 

t 1.22 0.04 

p-valor 0.223 0.967 
        *Fonte: Elaboração própria.  

 

Com a amostra de proximidade, os coeficientes apresentam significância para o tributo ISS, 

ao nível de 10%, para o valor em nível e para a terceira defasagem. Não obstante, mais uma 

vez, o coeficiente da defasagem é negativo, o que indicaria uma anulação de efeitos durante o 

tempo. Diferentemente do modelo com amostra de proximidade, quando verificamos o 

somatório dos coeficientes defasados em ambas as regressões (dummies e log dos valores 

reembolsados), dos dois tributos em análise, e o teste de hipóteses, não podemos rejeitar a 

hipótese que a combinação linear dos coeficientes é igual a zero em todos os níveis de 

significância usuais. 

Em resumo, quando utilizamos os modelos com dados em painel com estimador de efeitos 

fixos a significância encontrada nos dados cross section desaparece. Apenas nas regressões 
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realizadas com a amostra que realizou consulta ao BNDES há significância, ao nível de 5%, 

quando verificamos a soma dos coeficientes defasados, para o tributo IPTU. O coeficiente é 

igual a 0,0101132, para a regressão com log dos valores, o que nos leva a interpretação que ao 

aumentar em 100% o valor dos desembolsos do BNDES haverá um aumento (acumulado ao 

longo tempo) de 1% na arrecadação do IPTU. A inclusão de variáveis de controle tem pouco 

efeito sobre as variáveis explicativas, quando incluídas nas regressões tem um efeito 

significante na diminuição da magnitude do intercepto. 

Quando comparamos as regressões realizadas com a todos os municípios da amostra, amostra 

de consulta ao BNDES e amostra de proximidade geográfica, Tabela 32 e Tabela 34, exceto 

pelo caso de significância acima citado, verificamos apenas uma redução da magnitude dos 

coeficientes das amostras reduzidas. 

 

5. Considerações finais 

Este trabalho procurou avaliar o impacto do PMAT na arrecadação tributária dos municípios 

que receberam o apoio do BNDES, entre os anos de 1999 e 2011.  

Arrecadação tributária própria dos municípios brasileiros, apesar de crescente, ainda tem uma 

participação baixa na receita total disponível, mesmo em municípios de grande porte. Por 

conta disso, há uma grande necessidade de transferências governamentais para cobrir os 

desequilíbrios verticais. Segundo a teoria econômica, estas transferências estão sujeitas a 

anomalias como o flypaper effect e a corrupção, com a consequente redução de bem-estar do 

contribuinte. O Estado brasileiro por meio de programas e políticas públicas tem buscado 

maneiros de aprimorar a gestão pública municipal, focando também no aumento da 

arrecadação própria como forma de ampliar e melhorar os serviços públicos. Nesta esteira, o 

Governo Federal, por meio do BNDES, em 1997 criou o PMAT. 

A avalição de impacto foi realizada por meio de modelos econométricos que utilizam dados 

em painel para busca de causalidade. Os resultados encontrados não são claros em indicar a 

significância dos aportes do BNDES no aumento da arrecadação dos tributos analisados, pois 

os efeitos variam em tamanho e precisão dependendo do modelo e tributo empregado. Apenas 

nas regressões com dados da amostra que realizou consulta ao BNDES, obteve-se 

significância estatística, ao nível de 5% para o tributo IPTU, no efeito acumulado ao longo do 

tempo.  
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Cabe ressaltar que o aumento da arrecadação tributária não é um dos objetivos explícitos do 

BNDES e que os benefícios do Programa podem se dar pelo lado da despesa pública, como 

pelo aumento da eficiência governamental. Neste trabalho não procuramos verificar este tipo 

de benefício por dificuldades de mensuração inerentes ao conceito de eficiência 

governamental, dentro do escopo desta dissertação. 

Ainda na linha da análise de impacto do PMAT na arrecadação tributária, em trabalhos 

futuros, pode-se avaliar o programa por um outro aspecto, no sentido de tentar verificar se há 

diferenças entre as duas macroformas de apoio do BNDES: as operações diretas e as 

operações indiretas (que hoje são a maioria na carteira da instituição de fomento). A primeira 

coordenada e avaliada pelo próprio banco de fomento a segunda por outras instituições 

financeiras credenciadas. Pode-se avaliar, neste âmbito, se as diferenças nos modelos de 

avaliação e acompanhamento têm efeitos semelhantes ou diferentes sobre a evolução da 

receita tributária.  

Sob o enfoque da despesa, há também espaço para pesquisas quantitativas e qualitativas com 

o objetivo de avaliar o impacto do PMAT no aumento da eficiência governamental na 

execução dos gastos. 
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ANEXO I 

 

Documentos do software Stata gerados no trabalho. (DVD anexo). 

 


