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RESUMO 

 
 
O objetivo desta dissertação é avaliar se há correlação significativa entre a receita 

orçamentária municipal, em termos per capita, e seu grau de desenvolvimento humano 

medido pelo indicador IDH. Para tanto foi proposto um modelo econométrico com o 

emprego de dados em painel aplicado a uma amostra de 2264 cidades brasileiras nos anos 

de 1991 e 2000. Para testar a robustez dos resultados preliminares, os municípios foram 

segregados ainda conforme a região geográfica em que estão localizados e segundo o 

tamanho da população residente em seus territórios. Independentemente do agrupamento 

efetuado os resultados se mantiveram bastante estáveis, sendo possível concluir que a 

relação entre a receita orçamentária per capita municipal e o IDH é muito fraca, embora 

estatisticamente significante. Outra importante conclusão deste estudo é que quanto pior os 

indicadores sociais do município observado, maior é o aumento marginal esperado no IDH 

em função de acréscimos na sua arrecadação per capita. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this monograph is to analyze the existence of a significant correlation 

between the budget revenues of municipalities, in per capita terms, and their human 

development level measured by IDH. Therefore an econometric model was applied using 

panel data of a sample of 2264 Brazilian municipalities in the years 1991 and 2000. In 

order to test the robustness of the preliminary results, the municipalities were first 

segregated according to their geographic region and after that were grouped according to 

their resident population size. The results held stable under both groupings, which suggests 

a weak correlation between their budget revenues, in per capita terms, and their human 

development index, although they appear to be statistically significant. Another important 

conclusion arising from this study is that the worse the social index is, the bigger is the 

expected marginal increase in the IDH when increases in per capita revenues are 

registered. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Apesar do decepcionante desempenho da economia brasileira nos últimos anos, 

que tem crescido a taxas menores do que a média mundial, e a valores bem abaixo dos 

registrados pelos demais países emergentes, a carga tributária suportada pela sociedade 

brasileira tem aumentado de forma progressiva e consistente, como pode ser observado na 

figura abaixo. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário  
Figura 0.1 – Carga tributária como percentual do PIB brasileiro 

 

 

Enquanto que o Produto Interno Bruto (PIB) per capita brasileiro cresceu 4,0% 

em termos reais em 2007, verificou-se um crescimento real das receitas tributárias de 

7,2%, no mesmo período. Na visão da Secretaria do Tesouro Nacional, o acréscimo de 

arrecadação é explicado pelo crescimento econômico, pela maior lucratividade das 

empresas e especialmente pela melhoria na eficiência da administração tributária, através 

da recuperação de débitos em atraso por conta do trabalho de fiscalização e da adoção de 

medidas legais que permitiram maior eficácia no controle, como a obrigatoriedade de 

retenção na fonte nos pagamentos efetuados a empresas prestadoras de serviços. 
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O ganho de eficiência da administração fazendária, capaz de aumentar a 

arrecadação de tributos sem criar novos impostos ou majorar alíquotas, ao invés de 

ocasionar uma redução na pressão fiscal sobre as empresas e os cidadãos, via desoneração 

dos investimentos ou da folha salarial, tem financiado o aumento dos gastos públicos em 

todas as esferas do poder. Entre os anos de 2000 e 2007 houve um acréscimo de 38% nas 

despesas correntes da União em termos reais. Chama a atenção o crescimento de 89% nos 

gastos com juros e encargos da dívida pública, ao passo que os investimentos sofreram 

uma redução de 48% neste mesmo período.  

 

Trata-se de um processo de transferência compulsória da riqueza gerada pela 

sociedade para a máquina estatal, sob a justificativa de financiar o desenvolvimento do 

país, a redução das disparidades regionais e a melhor distribuição de renda. Mas então para 

que serve o Estado? Em qualquer época e sociedade a atividade estatal sempre se 

concentrou na garantia da defesa externa, na busca do bem-estar e do progresso coletivo e 

na manutenção da ordem interna, através da elaboração de leis por representantes 

escolhidos pelo povo e pela aplicação destas normas por um poder judiciário com 

competência para tal.  

 

A Constituição Federal estabelece de forma clara os direitos sociais dos cidadãos 

- serviços básicos que devem ser fornecidos de forma “gratuita” pelo Estado. Educação, 

saúde, moradia, segurança, previdência social e assistência aos desamparados constituem 

alguns exemplos destes serviços, que usualmente possuem característica de bens públicos, 

isto é, aqueles cujo consumo é indivisível - o uso por um indivíduo não impede a utilização 

pelos demais. Para a prestação destes serviços torna-se necessária a contratação de 

funcionários públicos, a construção de hospitais, escolas, creches, casas populares, a 

compra de medicamentos, manutenção das estradas, portos e aeroportos, dentre outros 

investimentos e despesas correntes. 

 

Para tornar possível a execução destes gastos, governo necessita de recursos 

financeiros, usualmente obtidos através do recolhimento de impostos, taxas e contribuições 

dos indivíduos que, por sua vez, precisam abrir mão de uma parte significativa de sua 

renda que seria empregada na formação de sua poupança ou no consumo de bens de seu 

interesse. A expectativa do contribuinte é que os valores pagos à título de tributos retornem 
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novamente para a sociedade, que deverá experimentar um acréscimo no seu nível médio de 

bem-estar. Em outras palavras, a perda de utilidade proporcionada pela redução da renda 

disponível deve ser compensada pelo aumento do bem-estar gerado pelos serviços públicos 

ofertados. Quando este efeito compensatório não é percebido pelos indivíduos cria-se um 

ambiente propício para a sonegação fiscal e a informalidade. A constatação de que os 

recursos não estão sendo bem empregados pelos governantes produz um efeito muito mais 

negativo que a própria obrigatoriedade de pagamento dos impostos.  

 

Como avaliar então a eficácia da gestão pública? Como já mencionado, é papel 

do Estado brasileiro prover, dentre outros serviços, educação, saúde, moradia, segurança e 

previdência social. Assim, uma gestão eficaz deve ser aquela que consegue disponibilizar 

estes serviços na qualidade e quantidade demandada pela sociedade consumindo o mínimo 

possível de recursos. Usualmente as organizações dispõem de uma infinidade de 

indicadores financeiros e operacionais usados para medir o seu desempenho tanto sob uma 

perspectiva interna (previsto x realizado, situação atual x tendência futura) quanto externa 

(posição em relação a seus principais concorrentes ou a uma empresa tida como 

benchmarking no mercado onde atua). É através do acompanhamento periódico dos 

indicadores que os gestores monitoram a performance organizacional, apuram os desvios 

em relação ao que fora previsto e verificam se as metas estratégicas serão atingidas. 

Diferentemente de uma empresa, que pode ser entendida como uma entidade jurídica que 

exerce atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou 

serviços, o Estado não possui fins lucrativos. Suas receitas devem ser apenas suficientes 

para cobrir as despesas incorridas na prestação dos serviços públicos. Desta maneira, uma 

forma de medir o desempenho do gestor público é acompanhar a execução orçamentária da 

unidade federada por ele administrada, isto é, se o montante arrecadado em tributos excede 

as despesas correntes e os investimentos realizados. Não obstante, um município pode ser 

superavitário sem que, no entanto, sua população tenha acesso a serviços públicos de 

qualidade. Alguns institutos de pesquisa divulgam periodicamente indicadores 

demográficos e sociais que são utilizados pelo Governo para avaliar a eficácia das políticas 

implantadas pela sua administração. A periodicidade de apuração e publicação varia 

conforme a esfera do poder. No nível municipal a grande maioria dos indicadores é 

decenal, uma vez que coincide com a realização dos censos demográficos pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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As condições de vida de uma população estão refletidas com excelente grau de 

precisão nos resultados dos indicadores supracitados. Se uma localidade não dispõe de 

assistência médico-hospitalar, serviço de coleta de lixo e esgotamento sanitário é bem 

provável que apresente elevados taxas de mortalidade infantil e baixa expectativa de vida. 

Uma cidade em que a evasão escolar é elevada ou que não oferece escolas públicas na área 

rural deve esperar altas taxas de analfabetismo entre adultos. Um importante indicador do 

grau de desenvolvimento de um município é o IDH-M (Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal). Intuitivamente, espera-se que municípios mais ricos apresentem 

maior IDH-M. Caso contrário pode-se concluir que os recursos públicos não estão sendo 

aplicados da maneira mais eficiente pelos governantes. Este é exatamente o objetivo desta 

dissertação: avaliar se há relação direta entre as receitas orçamentárias dos Municípios e 

seu grau de desenvolvimento humano. 

 

Para tanto, este trabalho está dividido em sete capítulos. O primeiro deles é a 

própria introdução, onde está contextualizado o problema e a justificativa para escolha do 

tema. O segundo capítulo traz uma breve reflexão sobre o papel do Estado na economia e 

como se dá a repartição dos encargos públicos entre os diferentes entes federativos no 

Brasil: União, estados e municípios. O terceiro e quarto capítulos tratam, respectivamente, 

da origem dos recursos financeiros dos municípios e do indicador IDH-M, apresentando 

em detalhes sua fórmula de cálculo, periodicidade de apuração, componentes, etc. O quinto 

capítulo se dedica a fazer uma breve revisão da literatura sobre dados em painel, 

explicando suas vantagens em relação à utilização de modelos cross section e séries 

temporais. A construção do modelo econométrico empregado nesta dissertação encontra-se 

demonstrada no capítulo seis, bem como são exibidos os resultados obtidos a partir a 

aplicação do modelo em diferentes situações. Em um primeiro momento trabalhou-se com 

uma amostra única de dados, onde todos os municípios são estudados em conjunto. A 

seguir os municípios são agrupados de acordo com a região geográfica onde estão 

localizados. Por último são analisados agrupamentos conforme o porte das cidades, medido 

pelo tamanho de sua população. O sétimo capítulo traz a conclusão do trabalho, 

apresentando de forma consolidada os resultados alcançados. 
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2. PAPEL DO ESTADO NA ECONOMIA E REPARTIÇÃO DOS ENCARGOS 
PÚBLICOS 

 
Segundo Musgrave (1959), no que tange os aspectos econômicos as funções do 

Governo podem ser segregadas em três categorias principais: distributiva, alocativa e 

estabilizadora. 

 
A função distributiva consiste na atividade do Estado de minimizar as 

desigualdades sociais entre os membros de uma comunidade, através da adoção de 

políticas públicas que favoreçam a redistribuição de renda e a redução das disparidades 

regionais, atuando como um indutor do desenvolvimento nas localidades menos 

favorecidas. O fato de um país, estado ou município apresentar um PIB elevado, ainda que 

medido em termos per capita, não significa que a distribuição da riqueza entre os 

indivíduos residentes naquela comunidade está satisfatória do ponto de vista social. É 

papel do Estado, então, tomar medidas que possibilitem uma distribuição mais isonômica 

da riqueza gerada no país. Os principais mecanismos disponíveis para a consecução deste 

objetivo são: criação de programas sociais para transferência de renda, adoção de um 

sistema tributário eficiente baseado na eqüidade e progressividade, além do fornecimento 

gratuito de serviços básicos como educação e saúde para a população menos favorecida. 

 

Os impostos instituídos pelo Governo não devem afetar as decisões dos agentes 

acerca da alocação de recursos na economia, isto é, a tributação deve interferir o mínimo 

possível nas decisões de consumo dos indivíduos, de forma a não prejudicar a livre 

concorrência entre as empresas que atuam no mesmo mercado. É exatamente a livre 

concorrência, onde as empresas atuam em um mercado competitivo e sem interferência do 

Estado, que possibilita, segundo a teoria econômica, atingir a máxima eficiência na 

alocação dos recursos produtivos. É, portanto, as forças do mercado que definem o nível 

ótimo de produção de cada bem e o seu preço de venda ao consumidor, dado o ponto de 

equilíbrio entre a quantidade demandada e a ofertada do respectivo produto.  

 

Há que se destacar, todavia, a existência de falhas de mercado, que 

impossibilitam a alocação ótima de recursos e justificam a intervenção do Estado na 

economia. Na visão de Giambiagi (1999), estas circunstâncias são representadas pela 

existência de bens públicos, ocorrência de monopólios naturais e de mercados incompletos 
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e a presença de externalidades. Bens públicos são aqueles cujo consumo é indivisível, isto 

é, o uso por um indivíduo não impede a utilização pelos demais, tais como: a segurança, 

limpeza e a iluminação pública. Os monopólios naturais são estruturas produtivas 

caracterizadas por retornos crescentes de escala, ou seja, os custos de produção decrescem 

com o aumento da quantidade produzida. Nestes casos a opção mais eficiente é a 

existência de uma única empresa fabricante do bem.  

 

No que tange as externalidades, elas ocorrem sempre que as ações de um 

indivíduo afetam positiva ou negativamente os demais agentes do mercado. Enquanto que 

no primeiro caso os efeitos são benéficos para a sociedade como um todo, no segundo é 

necessária a intervenção do Estado visando coibir e desestimular atitudes que produzam 

externalidades negativas. Por último, nem sempre entidades privadas estão dispostas a 

fazer investimentos em setores de alto risco ou baixo retorno financeiro, cabendo ao 

Estado fornecer os recursos necessários para a realização dos projetos. É o que ocorre 

comumente nos investimentos em infra-estrutura, caracterizados por serem intensivos em 

capital e de longo prazo de maturação, com baixa taxa interna de retorno. É papel do 

Estado, portanto, definir a natureza e a quantidade dos bens públicos a serem ofertados, 

assim como a contribuição de cada indivíduo para o seu financiamento. Esta é a chamada 

função alocativa, na qual o Estado se responsabiliza pelo suprimento de bens e serviços 

que não podem ser fornecidos pelo sistema de mercado.  

 

Um outro importante papel exercido pela União está relacionado à garantia da 

estabilidade econômica. Mediante a utilização das políticas monetária e fiscal, o Governo 

busca controlar a inflação, o nível de desemprego e as taxas de crescimento da economia. 

Em períodos de recessão é possível aumentar o gasto público, bem como reduzir a taxa de 

juros e aumentar a oferta de crédito, de forma a se incentivar o consumo e agir sobre a 

demanda agregada. Por outro lado, cabe ao governo elevar a taxa de juros e reduzir gastos 

nos momentos de crescimento da inflação. 

 

Cada país possui uma diferente forma de organizar seu povo, território e sua 

estrutura de poder. O Brasil, através da Constituição de 1988, adotou o federalismo como 

forma de Estado, constituído pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito 
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Federal, que são dotados de autonomia e possuidores da capacidade de auto-organização e 

normatização própria, auto-governo e auto-administração.  

 

A repartição de competência entre os Entes Federativos é norteada pelo princípio 

da predominância de interesse, segundo o qual cabe à União as matérias 

predominantemente de interesse geral, aos Estados as questões predominantemente de 

interesse regional e aos municípios os assuntos predominantemente de interesse local. No 

que tange o Distrito Federal, acumulam-se as competências estaduais e municipais. 

Conforme estabelecido no art. 21 da Constituição Federal, compete administrativamente à 

União assegurar a defesa nacional, emitir moeda, elaborar e executar planos nacionais e 

regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social, administrar 

as reservas cambiais do país, explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer 

natureza, dentre outros temas de interesse nacional. Aos Estados são reservadas as 

competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. Em matéria administrativa 

cabem privativamente aos Estados todas as competências que não forem da União, dos 

municípios e aquelas comuns a todos os Entes Federativos. 

 

Com a repartição de responsabilidades introduzidas pela Carta Magna, coube aos 

municípios1 a organização e prestação, diretamente ou sob regime de concessão, de 

serviços públicos de interesse local (ex: transporte coletivo), a manutenção, em 

cooperação técnica e financeira com a União e os Estados, da educação infantil e ensino 

fundamental e de serviços de atendimento à saúde da população. Compete ainda aos 

municípios a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante controle do uso e 

da ocupação do solo urbano. Em conjunto com os Estados, Distrito Federal e a União, é 

dever dos municípios combater as causas da pobreza e da marginalização, promover a 

construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.2 

Rezende (2001) relaciona uma série de críticas à divisão atual de responsabilidades entre 

os Entes Federativos, motivada em grande parte pela ausência de uma nítida divisão de 

competência entre as esferas governamentais, o que acaba gerando duplicidade de esforços 

e lacunas na prestação de serviços. A tabela 2.1 abaixo ilustra as mudanças ocorridas com 

                                                
1 BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasíla, DF: Federal, art. 30. 
2 BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasíla, DF: Federal, art. 23. 
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a Constituinte de 1988 no que tange a divisão das competências tributárias e a partilha das 

receitas via transferências governamentais. 

 

Tabela 2.1 - Comparativo entre as competências tributárias e partilhas de receitas previstas nas Constituições 
de 1988 e 1967 
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A descentralização político-administrativa no Brasil, delineada ao longo da 

década de 80 e incorporada à Constituição Federal de 1988, ao passo que favoreceu os 

municípios no sistema de repartição dos recursos financeiros entre os Entes Federativos, 

aumentou sobremaneira as suas responsabilidades na formulação e implementação de 

políticas públicas e sociais, em especial no que tange a educação e saúde [Brasil (2001)], 

conforme observado na tabela 2.2 abaixo. 

 

Tabela 2.2 – Despesa com saúde, saneamento, educação e cultura como 
proporção da receita orçamentária municipal 

 

 
 

Tendo em vista que a intenção desta dissertação é focar a análise na esfera 

municipal, o capítulo a seguir irá explorar em detalhes a origem dos recursos 

orçamentários das cidades brasileiras, conforme estabelecido na Constituição de 1988.  
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3. ESTRUTURA DAS RECEITAS MUNICIPAIS  

 

A Secretaria do Tesouro Nacional define receitas públicas como sendo todos os 

ingressos de caráter não devolutivo auferidas pelo poder público, em qualquer esfera 

governamental, para alocação e cobertura das despesas públicas. A Lei nº. 4.320/643 

classificou a receita pública orçamentária em duas categorias econômicas: Receitas 

Correntes e Receitas de Capital. Entende-se como receita corrente o somatório das receitas 

tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, 

transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzida a contribuição dos 

servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas 

provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição 

Federal.4 Constituem receitas de capital aquelas decorrentes das operações de crédito, 

alienação de bens, amortização de empréstimos e transferências de capital da União e dos 

Estados. A figura abaixo demonstra, de forma resumida, a classificação econômica das 

receitas municipais: 

Impostos

Receitas Tributárias Taxas

Contribuição de Melhoria

Receitas de Contribuições

Receitas Patrimoniais

Receitas Correntes União

Transferências Correntes Estados

Multigovernamentais

Receita Orçamentária
Receitas Agropecuárias, 

Industriais e de Serviços

Outras receitas correntes

Operações de Crédito

Receitas de Capital Alienação de Bens

Outras Receitas de Capital  
 

Figura 3.1 – Classificação econômica das principais receitas municipais 
 

                                                
3 Institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
4 BRASIL. Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000. Art. 2º, IV. Estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 
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Como pode ser observado na tabela 3.1 abaixo, as transferências correntes dos 

Estados e da União respondiam sozinhas, no início da década de 90, por mais da metade 

das receitas municipais. Se considerados somente os municípios do interior, a proporção 

se elevava para 70% do total dos recursos colocados à disposição das prefeituras. 

  

Isto porque as receitas tributárias, de competência dos próprios municípios, estão 

diretamente vinculadas ao grau de desenvolvimento e atividade econômica de cada cidade. 

Como será melhor detalhado a seguir, os principais tributos municipais são o ISSQN, 

incidente sobre os serviços de qualquer natureza, e o IPTU, cobrado sobre a propriedade, o 

domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana do município. Assim, 

cidades menos urbanizadas e que dispõem de um setor industrial e de serviços pouco 

desenvolvido, possuem uma arrecadação de impostos incipiente, dependendo fortemente 

das transferências correntes dos Estados e da União. 

 
 
        Tabela 3.1 – Origem das receitas municipais – Capitais e Interior 
 

CAPITAIS INTERIOR BRASIL CAPITAIS INTERIOR BRASIL

RECEITA CORRENTE 89% 90% 90% 96% 95% 95%

TRIBUTÁRIA 33% 15% 22% 33% 12% 18%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 35% 70% 56% 49% 73% 66%

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21% 6% 12% 15% 10% 11%
RECEITA CAPITAL 11% 10% 10% 4% 5% 5%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7% 2% 4% 2% 1% 1%

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3% 8% 6% 2% 4% 4%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional

20001991

 

 

Entre os anos de 1991 e 2000 a proporção das receitas tributárias (de 

competência dos próprios municípios) sobre as receitas totais sofreu uma redução de 4 

pontos percentuais, seguindo a mesma trajetória das receitas de capital, ao passo que as 

transferências correntes adquiriram maior importância para as prefeituras de todo o país na 

medida em que apresentaram um crescimento de 10 pontos percentuais no período.  

 

De acordo com Martins e Luque, a crescente transferência de recursos para os 

municípios, observada ao longo da década de 1990, foi fruto das alterações introduzidas 

pela Constituição de 1988, que os elevou à condição de entes federativos, passando a 

dispor de autonomia política e administrativa. Com a promulgação da Constituição, a 
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participação dos municípios no valor total arrecadado a título de ICMS, de competência 

dos Estados, passou de 20% para 25%. Além disso, o Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) cresceu, no próprio ano de 1988, de 17% para 20% da arrecadação 

líquida do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR) e do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI), aumentando 0,5% a cada ano até alcançar, em 1993, 

o percentual atual de 22,5%.Em contrapartida à elevação da participação dos governos 

sub-nacionais no conjunto da receita tributária global, sucedeu-se também a transferência 

de uma série de encargos para os municípios, em especial no que tange a saúde e educação 

fundamental. 

 

Analisando o comportamento por região, conforme tabela 3.2 abaixo, se no ano 

de 1991 59% da receita orçamentária dos municípios da região norte era proveniente de 

transferências correntes, o segundo menor registrado entre as cinco regiões do país, em 

2000 este percentual já saltara para 76%, um crescimento de surpreendentes 17 pontos 

percentuais. Como conseqüência, as receitas próprias passaram a responder por menos de 

10% do montante total de recursos disponibilizados para as prefeituras. Situação similar ao 

observado no restante do território nacional, porém com menor intensidade. No Sudeste, 

por exemplo, as receitas tributárias se mantiveram em um patamar superior a 20%, embora 

sua participação no valor total arrecadado também tenha apresentado uma redução na 

última década. 

 

Tabela 3.2 – Origem das receitas municipais por região do país – capitais e interior. 
 

1991 2000 1991 2000 1991 2000

SUL 18% 15% 65% 67% 17% 19%

SUDESTE 26% 23% 51% 60% 23% 17%

CENTRO-OESTE 15% 11% 67% 75% 17% 14%

NORTE 12% 9% 59% 76% 29% 14%

NORDESTE 12% 10% 65% 78% 23% 12%

BRASIL 22% 18% 56% 66% 22% 16%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional

O Distrito Federal não foi incluído na análise

 RECEITA TRIBUTÁRIA 
 RECEITA 

TRANSFERÊNCIAS 
 OUTRAS RECEITAS  
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Em termos reais5, a receita orçamentária total das cidades brasileiras saltou de R$ 

24.638.158 mil em 1991 para R$ 84.820.538 mil em 2000, um crescimento de 244%, 

impulsionado em grande parte pelo aumento das receitas tributárias próprias e das 

transferências de recursos dos Estados e da União para os Municípios. 

 

Segundo Afonso (1998), a evolução observada na arrecadação dos Municípios de 

maior porte pode ser explicada pela modernização da máquina fazendária e pelo 

substancial desenvolvimento do setor de serviços. Por outro lado, nas cidades menores a 

melhoria na arrecadação foi proveniente da simples regulamentação e do início da 

cobrança dos impostos e taxas de competência municipal.  

 
Tabela 3.3 – Receitas municipais por regiões do país – capitais e interior 
 

 
 

 
Como pode ser observado na tabela acima, embora os Municípios do Norte e 

Nordeste, notadamente de menor poder econômico tenham apresentado o maior 

crescimento na arrecadação própria no período compreendido entre os anos de 1991 e 

2000, 189% e 162% respectivamente, as cidades do Sul e Sudeste concentraram cerca de 

85% da receita tributária total do país. Este fenômeno é facilmente explicado pela forte 

disparidade regional existente no Brasil, onde o desenvolvimento econômico está 

concentrado no eixo sul-sudeste. 

 

Não obstante os avanços percebidos, se compararmos as administrações 

municipais com os Governos estaduais e federal, é bastante evidente o forte grau de 

centralização da atividade arrecadatória no país. Embora na última década os municípios 

tenham buscado ampliar a base de arrecadação, não somente através do aperfeiçoamento 

                                                
5 Valores expressos em reais constantes de dezembro de 2000, deflacionados pelo IGP-DI. 
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da atividade de fiscalização, com a conseqüente redução da evasão fiscal, mas também 

pela simples modernização da atividade fazendária, que possibilitou intensificar a 

cobrança de débitos fiscais e melhorar o controle das obrigações principais e acessórias, 

apenas 5,6% da receita tributária total é proveniente dos municípios, conforme tabela 

abaixo. 

 

       Tabela 3.4 – Receitas tributárias por ente federativo 
 

 

 
Esta disparidade ocorre em grande parte pelo simples fato de que, mesmo com a 

descentralização fiscal introduzida pela Carta Magna de 1988, os tributos de competência 

municipal não possuem forte poder arrecadatório, seja pela limitada base de incidência, 

seja pelas alíquotas aplicadas por ocasião de sua apuração. Enquanto os Estados possuem 

o ICMS, incidente sobre toda e qualquer circulação de mercadorias e serviços de 

transporte intermunicipal e interestadual e de comunicações, com alíquotas que chegam a 

30%, os municípios dependem dos impostos sobre serviços, com alíquotas que variam de 

2% a 5%, e do imposto sobre a propriedade territorial urbana, pouco eficaz nas localidades 

rurais. 

 

3.1. Receitas correntes 
 

Conforme citado no começo deste capítulo, as receitas orçamentárias municipais 

se dividem em correntes e de capital. As receitas correntes correspondem à principal fonte 

de arrecadação das cidades brasileiras e se sub-dividem em diferentes categorias: 

patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, de contribuições, tributárias e de 

transferências correntes dos Estados e da União, sendo estas duas últimas as mais 

relevantes, razão pela qual serão analisadas em maiores detalhes.  
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3.1.1. Tributárias 

 

As receitas tributárias são constituídas pelos impostos, taxas e contribuições de 

melhoria de alçada municipal. Os impostos de competência privativa dos municípios  são6:  

 

• Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU): trata-se de 

um imposto direto sobre o patrimônio, de apuração anual e que representa, em 

especial nas cidades de menor porte, a maior parcela das receitas tributárias 

municipais.  

 

• Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI): incide sobre a 

transmissão inter-vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis e de 

direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos 

à sua aquisição.  

 

• Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN): Trata-se de um 

tributo indireto incidente sobre a prestação dos serviços constantes da lista anexa 

à Lei Complementar nº. 116/2003, com alíquotas variáveis de 2% a 5%, a ser 

definida pelos municípios conforme a natureza dos serviços. 

 

Quanto maior o grau de urbanização e valorização imobiliária de uma região, 

maior é a arrecadação com o IPTU. Na região Sudeste, por exemplo, 38% do valor total 

recolhido pelas prefeituras é proveniente do IPTU.  No que tange o ISS, pode-se observar 

que, pela própria natureza do imposto, o valor arrecadado nas capitais é cerca de 15% 

superior ao recolhido nas cidades do interior. Isto porque é nas capitais que se concentrada 

a maior parcela da atividade econômica do país e onde estão estabelecidos grande parte 

dos estabelecimentos prestadores de serviços.   

 

Também classificam-se como receitas tributárias as taxas cobradas pela 

prestação de serviços e pelo exercício do poder de polícia, isto é, pelas atividades de 

fiscalização exercidas pelos diversos órgãos da administração municipal. 

 

                                                
6 BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Federal, art. 156. 
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3.1.2. Transferências correntes da União 

 

São transferências para os municípios de recursos financeiros da União previstas 

na constituição, em convênios, acordos ou em legislação específica. As principais são: 

  

• Fundo de Participação dos Municípios (FPM): constituído de 22,5% da 

arrecadação líquida (arrecadação bruta deduzida de restituições, retenções na 

fonte e incentivos fiscais) do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 

Natureza (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).7 10% dos 

recursos do fundo são atribuídos aos municípios das capitais dos Estados, 

86% aos demais municípios do País e 4% à Reserva do Fundo de 

Participação dos Municípios.8 O critério de distribuição baseia-se no número 

de habitantes e em um fator representativo do inverso da renda per capita do 

respectivo Estado. 

 

• Transferências da compensação financeira pela exploração de recursos 

naturais: constituída pela compensação financeira ou participação no 

resultado da exploração de petróleo ou gás natural, recursos hídricos para 

geração de energia elétrica e de outros recursos minerais nos seus respectivos 

territórios.9 

 

• Transferências de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS): consiste no 

repasse de valores, regular e automático, diretamente do Fundo Nacional de 

Saúde para os Estados e Municípios, independentemente de convênio ou 

instrumento similar, destinado a financiamento das ações estratégicas e 

serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios.10 

 

                                                
7 BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Federal, art. 159, 
inciso I, alínea “b”. 
8 A Reserva do Fundo de Participação dos Municípios foi constituída pelo Decreto-Lei nº. 1.881, de 27 de 
agosto de 1981 e beneficia os municípios com população superior a 156.216 habitantes. 
9 BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Federal, art. 20 e Lei 
Federal nº. 7.990, de 28 de dezembro de 1989, art. 1º. 
10 BRASIL. Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Art. 2º, inciso IV. Dispõe sobre a participação 
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS} e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 
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Pertencem ainda aos municípios o produto da arrecadação do imposto sobre a 

renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a 

qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.11  

 

A natureza das transferências da União não varia muito conforme a região 

geográfica. O fundo de participação dos municípios (FPM) responde pela maior parcela 

(mais de 50%) das receitas disponibilizadas pela União aos municípios, seguido de longe 

pelas transferências de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).  

 
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte 

(IRRF), sobre rendimentos pagos a qualquer título pelos municípios, suas autarquias e 

pelas fundações por eles instituídas e mantidas é bastante significativo no Sudeste, onde se 

concentra grande parte da atividade econômica do país. O valor destinado às cidades desta 

região representa 65% do total distribuído no país, sendo cerca de 18 vezes superior ao 

montante disponibilizado para os municípios da região Norte. 

 

3.1.3. Transferências correntes dos Estados 

 

São repasses para os municípios de recursos financeiros dos Estados previstos na 

constituição, em convênios, acordos ou em legislação específica. As principais são: 

 

• Cota-Parte do ICMS: os municípios têm direito a 25% do produto da 

arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, 

na proporção do valor adicionado nas operações tributados por este 

imposto realizadas em seus territórios.12 

 

• Cota-Parte do IPVA: pertencem aos municípios 50% do produto da 

arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

licenciados em seus territórios.13 

 

                                                
11 BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Federal, art. 158, I. 
12 BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Federal, art. 158, IV. 
13 BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Federal, art. 158, III. 
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Mais de 70% das transferências de recursos dos Estados para os municípios se 

procede através da Cota-parte do ICMS, isto é, a repartição do produto da arrecadação do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. O segundo item de maior relevância são 

os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF), classificado neste trabalho como transferência 

multigovernamental, por representar um fundo cujos recursos provém dos próprios 

municípios, dos Estados e do Governo Federal. 

 

3.1.4. Transferências Multigovernamentais 

 
A principal delas é a transferência de recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), 

instituído pela Lei nº. 9.424/96 e implantado a partir de 1º de janeiro de 1998. O FUNDEF 

foi concebido com o propósito de promover a universalização e melhoria qualitativa desse 

nível de ensino, bem como a valorização dos profissionais do magistério em efetivo 

exercício. Os recursos do Fundo, provenientes dos próprios Estados e Municípios e do 

Governo Federal, são distribuídos com base no número de alunos matriculados nas escolas 

cadastradas das respectivas redes de ensino, a estimativa de novas matrículas e a 

diferenciação do custo por aluno, segundo os níveis de ensino e os tipos de 

estabelecimentos14. 

 

3.2. Receitas de capital 
 

São aquelas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de 

operações de crédito (emissão de títulos públicos ou da contratação de empréstimos e 

financiamentos junto a entidades públicas ou privadas), alienação de bens móveis e 

imóveis, amortização de empréstimos concedidos e transferências de capital, que 

representam as receitas advindas de instituições privadas, organismos, fundos 

internacionais e governos estrangeiros destinadas à formação de um bem de capital, 

                                                
14 BRASIL. Lei nº. 9.424, de 24 de dezembro de 1996. (Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma prevista no art. 60, § 7º, 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências) e Portaria STN nº. 328, de 27 
de agosto de 2001. 
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estando vinculadas à constituição ou aquisição deste. No ano 2000 as receitas de capital 

totalizaram cerca de R$ 3,9 bilhões, dos quais 49% foram provenientes de transferências 

de capital dos Estados e da União enquanto que aproximadamente 19% foram decorrentes 

de operações de crédito.  
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4. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL – IDH-M 
 

O IDH foi criado por Mahbub ul Haq15 com a colaboração do economista 

indiano Amartya Sen16 e publicado pela primeira vez no ano de 1990 para o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Este índice foi concebido como uma 

métrica complementar aos tradicionais indicadores econômicos usualmente utilizados para 

auferir a riqueza das nações. 

  

O indicador busca avaliar a qualidade de vida dos países segundo três dimensões 

principais: renda, longevidade e educação.17 

• Renda: medida pelo PIB per capita, expresso em dólares PPC, ou paridade do 

poder de compra. 

• Longevidade: medida pela esperança de vida ao nascer. 

• Educação: medida pela combinação da taxa de alfabetização de adultos, com 

peso 2/3, e da taxa combinada de matrícula nos três níveis de ensino, com 

peso 1/3. 

 

De forma que as dimensões possam ser combinadas em um único indicador, elas 

são convertidas em um índice que varia no intervalo de 0 (pior) a 1 (melhor), conforme 

mostrado abaixo: 

 

MÍNIMOVALORMÁXIMOVALOR

MÍNIMOVALOROBSERVADOVALOR
ÍNDICE

−

−
=  

 

Os valores máximo e mínimo são parâmetros estabelecidos pelo PNUD para 

cada dimensão do IDH. 

 

Embora calculado anualmente em âmbito nacional, a apuração em nível 

municipal é decenal, tendo a última pesquisa ocorrida no ano 2000. Além disso a 

                                                
15 Economista paquistanês. Atuou no Banco Mundial no período de 1970 a 1982 e foi Ministro da Economia 
e Planejamento do Paquistão de 1982 a 1988. 
16 Ganhador do Prêmio Nobel de Economia no ano de 1998 pela sua contribuição às pesquisas voltadas para 
a economia do bem-estar. 
17 Para maiores informações sobre a metodologia de cálculo do indicador, consultar o Atlas do 
Desenvolvimento Humano do Brasil, disponível no site do IBGE no endereço: www.ibge.gov.br 
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utilização em nível municipal exige sensíveis adaptações no indicador, tendo em vista as 

diferenças existentes entre os Entes Federativos tanto no aspecto econômico quanto 

demográfico. O IDH foi originalmente concebido considerando como premissa que as 

sociedades são relativamente fechadas, isto é, não há migração temporária e os fatores de 

produção são de propriedade dos membros daquela comunidade. Tais premissas não se 

verificam quando se observa o Brasil através de seus municípios, que são áreas 

geográficas razoavelmente abertas.  

 

O Produto Interno Bruto de um país é um excelente indicador para mensurar a 

renda e o nível de consumo de sua população. Entretanto, se levarmos em consideração 

que grande parte do PIB municipal é destinado à remuneração dos fatores de produção de 

propriedade de não-residentes no município, torna-se necessário trocar este indicador por 

outro que reflita melhor as condições de consumo da sociedade local. Desta forma o PIB 

municipal foi substituído pela renda familiar per capita média do município (Rfi), que 

representa o somatório de todas as rendas (trabalho, pensões, aposentadorias, doações 

recebidas, aluguéis recebidos, rendimentos de capital etc.) percebidas por todos os 

membros da família, dividido pelo número de membros na família.  

 

Os limites máximo e mínimo foram estabelecidos em R$ 1559,24 e R$ 3,90, 

respectivamente, que representam a relação entre o PIB per capita em $PPC do Brasil no 

ano 2000 e a renda familiar per capita média mensal do Brasil, em reais, apurada através 

do Censo Demográfico de 2000.   

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )90,3ln24,559.1ln

90,3lnln

−

−
= I

i

Rf
RRENDADEÍNDICE  

 

A metodologia de cálculo se baseia na premissa de que a contribuição da renda 

para o desenvolvimento humano apresenta rendimentos decrescentes. Desta forma, o 

Índice de Renda é obtido utilizando-se a função logarítmica. 

 

No que diz respeito à longevidade, não há mudanças metodológicas do IDH para 

o IDH-M. O índice é calculado a partir da fórmula abaixo, onde Vi é a expectativa de vida 

ao nascer. 
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LELONGEVIDADDEÍNDICE  

 

Com relação à educação, a taxa de matrícula é substituída pela taxa de freqüência 

escolar como indicador para o grau de escolaridade da  população. Tal modificação se 

justifica pelo fato de que no Brasil o ensino de melhor qualidade e, especialmente o 

superior, se concentra em cidades de maior porte, o que favorece a migração para os 

grandes centros urbanos. Assim, para o IDH-M, utiliza-se a taxa bruta de freqüência 

combinada, representada pelo somatório da quantidade de pessoas de todas as idades que 

freqüentam os cursos fundamental (excluída a alfabetização), secundário e superior 

dividido pelo total de pessoas na faixa etária de 7 a 22 anos.18 Assim, o Índice de 

Educação é obtido pela média ponderada entre a taxa de alfabetização de adultos, com 

peso 2/3, e a taxa de freqüência escolar, com peso 1/3, calculados conforme as equações 

abaixo: 

 

( )
1000100

0 II
i

AA
AÇÃOALFABETIZADETAXA =

−

−
=  

 

( )
1000100

0 II
i

FF
FESCOLARFREQÜÊNCIADETAXA =

−

−
=  

 

 

O IDH-M é calculado pela média aritmética simples dos Índices de Renda, 

Longevidade e Educação. De acordo com o valor alcançado no IDH, os países são 

classificados pelo PNUD em três diferentes escalas, conforme exibido abaixo: 

 

0,0 < IDH < 0,5 Baixo Desenvolvimento Humano 

0,5 < IDH < 0,8 Médio Desenvolvimento Humano 

0,8 < IDH < 1,0 Alto Desenvolvimento Humano 

 

                                                
18 Algumas políticas governamentais, tais como programas escolares para adequação série-idade podem 
provocar uma redução no valor do indicador, sem que no entanto represente uma piora na qualidade do 
ensino do município analisado. 
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Por tratar-se de um índice abrangente e de grande credibilidade e utilização no 

meio acadêmico, o IDH foi selecionado para compor o estudo como principal indicador do 

grau de desenvolvimento humano dos municípios pesquisados. Como pode ser notado na 

tabela abaixo, entre os anos de 1991 e 2000, os municípios da região nordeste do Brasil 

apresentaram maior evolução no indicador IDH-M (21%), impulsionado fortemente pela 

melhoria no componente educação, que avançou 38% no período. Apesar do progresso 

observado, os municípios do nordeste permanecem como os de menor grau de 

desenvolvimento humano do país, atrás inclusive da região Norte, que também registrou 

forte recuperação.  

 

Tabela 4.1 – IDH-M e seus componentes por região do Brasil 
 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000

SUL 0,606          0,675          0,756          0,860          0,712          0,776          0,691          0,771          

SUDESTE 0,604          0,660          0,716          0,820          0,689          0,754          0,670          0,745          

CENTRO-OESTE 0,605          0,656          0,697          0,822          0,652          0,732          0,651          0,737          

NORTE 0,523          0,557          0,602          0,755          0,605          0,679          0,577          0,664          

NORDESTE 0,451          0,505          0,502          0,690          0,555          0,636          0,503          0,610          

BRASIL 0,548          0,604          0,644          0,781          0,641          0,712          0,611          0,699          

 IDH-M 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEA-DATA

O Distrito Federal não foi incluído na análise

 IDH 
RENDA 

 IDH
EDUCAÇÃO 

 IDH
LONGEVIDADE 

 

 

Em 1991 apenas dezoito cidades brasileiras apresentavam alto desenvolvimento 

humano, isto é, possuíam IDH-M superior a 0,8. Destas, treze (ou 72%) estavam 

localizadas em São Paulo e nenhuma delas nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do 

país.  

Tabela 4.2 - Cidades brasileiras com alto desenvolvimento humano 
em 1991 
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Nove anos depois, em 2000, este número já atingira o patamar de 575 

municípios, assim distribuídos: 

SUL 
321 (55,9%)

SUDESTE
222 (38,6%)

NORDESTE
2 (0,35%)

NORTE
2 (0,35%)

CENTRO-OESTE 
27 (4,7%)

 
Figura 4.1 - Distribuição dos municípios brasileiros com alto índice de 
desenvolvimento humano no ano 2000 

 
 

A grande maioria dos municípios com alto grau de desenvolvimento humano, 

aproximadamente 95% do total, continuam localizados no Sul e Sudeste do país, regiões 

onde se concentra a maior parte da riqueza gerada no Brasil. Resta-nos então avaliar se 

esta melhoria observada nos indicadores sociais das cidades brasileiras tem relação direta 

com o aumento registrado no volume de recursos financeiros arrecadados por estes entes 

federativos, o que será objeto dos próximos capítulos. 
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5. METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar a influência das receitas orçamentárias 

municipais sobre o grau de desenvolvimento humano das cidades brasileiras, através do 

cruzamento das informações referentes a evolução da arrecadação total entre os anos de 

1991 e 2000, com a melhora ou piora dos indicadores sócio-econômicos neste mesmo 

período. A escolha dos anos de 1991 e 2000 está relacionada com as datas de realização 

dos dois últimos censos demográficos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

 

O censo demográfico representa a fonte disponível de dados oficiais dos 

municípios brasileiros, em nível nacional, mais segura e confiável, sendo capaz de traçar 

uma radiografia precisa da situação de vida das populações residentes em cada uma das 

localidades do Brasil. A malha municipal utilizada foi a de 1991, tendo sido excluídos os 

municípios que não apresentaram demonstrações contábeis na forma da Lei 4.320/6419 ou 

que não dispunham de informações relativas a um ou mais dos indicadores sociais 

selecionados para compor este estudo. Trabalhou-se então com uma amostra de 2.264 

cidades brasileiras, de diferentes tamanhos e regiões do país, assim distribuídas: 

 

Tabela 5.1 – Detalhamento da amostra empregada no estudo 
 

 

 

As informações referentes às receitas orçamentárias municipais, bem como os 

valores dos indicadores sociais empregados neste trabalho foram extraídas do IPEA 

DATA, banco de dados mantido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

 

                                                
19 Institui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
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Como será explicado em detalhes no capítulo a seguir, foram utilizadas as 

receitas relativas aos anos de 1987 a 1991 e de 1996 a 2000, que compreendem as datas 

dos censos demográficos do IBGE adicionados dos quatro anos anteriores à sua realização. 

É oportuno destacar que a moeda vigente nos anos de 1987 e 1988 era o Cruzado (Cz$). 

Com a Medida Provisória nº. 32, de 15 de janeiro de 1989, convertida na Lei nº. 7.730, de 

31 de janeiro deste mesmo ano, foi instituído o Cruzado Novo (NCz$) como unidade do 

sistema monetário, correspondente a um mil Cruzados. Esta moeda vigorou por um ano 

apenas. No dia 15 de março de 1990 foi editada a Medida Provisória nº. 168, convertida na 

Lei nº 8.024, de 12 de abril de 1990, que restabeleceu a denominação Cruzeiro (Cr$) para 

a moeda, correspondendo um cruzeiro a um cruzado novo. O Real (R$) foi instituído 

apenas em junho de 1994, através da Medida Provisória nº. 542, de 30.06.1994, com a 

equivalência de Cr$ 2.750.000,00.20 

 

Não obstante as trocas de moeda ocorridas no período de 1989 a 1994, todos os 

dados referentes às receitas orçamentárias municipais extraídas do IPEA DATA 

encontram-se em R$ correntes. Visando eliminar o efeito da inflação acumulada no 

período sobre os dados, optou-se por trabalhar com valores constantes a preços de 2000 ao 

invés de valores correntes. A conversão foi feita utilizando o Índice Geral de Preços - 

Disponibilidade Interna (IGP-DI), medido pela Fundação Getúlio Vargas: 

 

t
t CPI

CPI
eçoeço 2000

2000 PrPr ×=  ,  

 

Onde t representa o exercício que se deseja deflacionar e CPI o número índice do 

exercício. 

 

Grande parte dos trabalhos empíricos em economia adotam modelos de regressão 

múltipla baseados em dados seccionais (cross-sectional data) ou em séries temporais (time 

series data). Segundo Wooldridge (2005), uma série de dados seccionais consiste em um 

conjunto de informações obtidas a partir de uma amostra de indivíduos em um 

determinado período, isto é, não leva em consideração a sua evolução ao longo do tempo 
                                                
20 Disponível em <http://www.financeone.com.br/moedasbrasil.php?lang=br> Arquivo baixado em 
10/01/2008. 
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(dias, meses, anos, etc). Dados seccionais são usualmente empregados em microeconomia, 

nas áreas de finanças públicas, organização industrial e economia do trabalho.  

 

Por outro lado, uma série temporal é “uma seqüência de dados numéricos na 

qual cada item é associado a um instante particular no tempo” (Maddala, 2003). 

Constituem exemplos de séries temporais: preços de ações negociadas em bolsa de 

valores, índices de inflação, valor do produto interno bruto, produção industrial, dentre 

outros. Segundo Wooldridge (2005), um importante fator relacionado ao emprego de 

séries temporais e que a torna mais difícil de analisar do que dados seccionais é que 

raramente o economista pode assumir como premissa que as informações são 

independentes entre si ao longo do tempo. A grande maioria dos dados em séries 

temporais apresentam alguma relação com o passado recente, demonstrando visíveis sinais 

da presença de tendência de comportamento na amostra selecionada. 

 

Ultimamente um número cada vez maior de economistas vêm adotando em suas 

análises modelos que conjugam a aplicação simultânea destas duas técnicas.  Na visão de 

Wooldridge (2005), há dois tipos principais de modelos que combinam séries temporais 

com dados seccionais. O primeiro deles é conhecido como independently pooled cross 

section e consiste no empilhamento de dados seccionais independentes, obtidos 

aleatoriamente a partir de uma grande população em diferentes momentos no tempo. Uma 

vantagem da aplicação desta técnica é que permite aumentar o tamanho da amostra, 

possibilitando a obtenção de estimadores mais precisos e testes estatísticas mais 

poderosos, à medida em que a relação entre a variável dependente e pelo menos algumas 

das variáveis explicativas se mantém constante ao longo do tempo. Em algumas ocasiões 

são utilizadas variáveis dummy para permitir que o intercepto (ou mesmo os coeficientes) 

varie ao longo do tempo, tendo em vista que a população pode assumir diferentes 

distribuições em períodos de tempo distintos. 

 

Por outro lado, embora utilize conjuntamente séries temporais com dados 

seccionais, um modelo de dados em painel (panel data) se diferencia do descrito no 

parágrafo anterior (independently pooled cross section) na medida em que a amostra é 

composta dos mesmos indivíduos ao longo do tempo. A vantagem desta técnica em 

comparação com séries temporais ou regressões cross-section é permitir justamente 
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ampliar o tamanho da amostra, aumentando o número de graus de liberdade e reduzindo a 

colinearidade entre as variáveis explicativas (Hsiao, 1986). Um outro aspecto positivo diz 

respeito à possibilidade de se ampliar o controle da heterogeneidade existente entre os 

diferentes indivíduos (Greene, 2000). 

 

Ao se analisar dados em painel não é possível assumir que as observações são 

independentemente distribuídas ao longo do tempo, isto é, que fatores não-observáveis que 

afetam uma variável explicativa no ano t também influenciarão esta mesma variável no 

ano subseqüente. 

 

A estrutura geral do modelo de dados em painel é representada pela equação  

 

itiitit Xy εδβα +++= ,  

 

onde o subscrito i denota os diferentes indivíduos e o subscrito t denota o ano 

analisado, sendo ity  a variável dependente estudada, α  o intercepto, β  o valor do 

coeficiente angular, iδ o efeito individual e itε  o erro aleatório. 

 

O parâmetro iδ contém um termo constante e um termo específico de cada 

indivíduo ou grupo de indivíduos, observável ou não pelo econometrista e constante ao 

longo do tempo. Se iδ apresenta apenas o termo constante, então o método de Mínimos 

Quadrados Ordinários (OLS) é capaz de estimar de forma consistente e eficiente o valor 

do intercepto α e do coeficiente angular β.  

 

Se iδ não é observável, mas correlacionado com as variáveis explicativas 

itX então os estimadores OLS de β são viesados e inconsistentes, como conseqüência de 

variáveis omitidas. Neste modelo, denominado de efeitos fixos, o intercepto 

ii δαα += varia de um indivíduo para outro, mas é constante ao longo do tempo. A 

forma matricial apresentada por Griffiths, Hill e Judge (1993), citado por Duarte, 
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Lamounier e Takamatsu para n indivíduos,  T períodos e K variáveis explicativas é dada 

por: 
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i = 1,2,...., n 

t = 1,2,...., T 

k = 1,2,...., K 

 

Ou ainda, segundo Greene (2000): 

 

εαβ ++= DXY , sendo D a matriz [ ]nDDD L21 .   

 

Onde Di denota uma variável dummy para cada indivíduo da amostra, assumindo 

o valor 1 quando i=n e 0 nas demais situações. A matriz acima pode ser reescrita da 

seguinte forma: 

 

itninikkitititit DDXXXY εαααβββ +++++++= LL 2212211  

 

O intercepto para o primeiro indivíduo será igual a α, para o segundo será igual 

a α + α2, e assim por diante. Considerando que o coeficiente angular β é constante ao 

longo do tempo e entre os indivíduos, todas as diferenças são capturadas pelo intercepto 

iα . Uma vez que o efeito das variáveis omitidas é capturado e controlado pelos 

interceptos, este modelo, também conhecido como LSDV (Least Squares Dummy 

Variable), é estimado usando mínimos quadrados ordinários. 

  

No modelo de efeitos fixos assumimos a premissa de que os interceptos, que 

capturam as heterogeneidades individuais, são correlacionados com as variáveis 

explicativas. Se, por outro lado, os interceptos são não correlacionados com os 
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regressores, então deveria ser mais apropriado modelar os efeitos individuais como 

variáveis aleatoriamente distribuídas entre as unidades seccionais. Esta visão é apropriada 

se acreditamos que as unidades seccionais compõem uma amostra de uma população 

maior. 

 

Segundo Gujarati (2000), o modelo de efeitos aleatórios assume a seguinte forma 

geral: 

 

ititit XY εβ += , 

 

Onde: 

 

ititit ηαε += , sendo α o efeito específico do indivíduo, invariante no tempo e 

não correlacionado com Xit. Assumindo que: 

 

[ ] 0=ηE    [ ] jiparaE ji ≠= ,0αα  

[ ] 0=jtinE α    [ ] jiparaE ii == ,2σαα   

[ ] 22
αη σσεε +=iiE   [ ] 0=iE α  

 

Os erros de um mesmo indivíduo em diferentes períodos de tempo são 

correlacionados, ao passo que os erros de diferentes indivíduos no mesmo período de 

tempo são não-correlacionados. A variância de cada indivíduo é obtida pelo somatório da 

variância do erro aleatório e do efeito individual. 

 

Neste modelo, o método de mínimos quadrados ordinários produz estimativas 

consistentes de β, mas os erros padrão pouco dizem. Assim, o método que produz os 

melhores estimadores é o de Mínimos Quadrados Generalizados (GLS). 

 

Estatisticamente, o modelo de efeitos fixos para dados em painel sempre produz 

resultados consistentes, embora nem sempre represente o mais eficiente para determinado 

caso em particular. Para verificar qual dos modelos é o mais indicado recomenda-se a 

utilização do teste de Hausman.  
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Este teste verifica a existência de correlação entre os efeitos individuais e as 

diferentes variáveis explicativas. Havendo correlação, então o estimador de efeitos fixos é 

consistente e eficiente, ao passo que o estimador de efeitos aleatórios é não-consistente. 

Se, por outro lado, não há correlação, então o estimador de efeitos aleatórios é consistente 

e eficiente enquanto que o estimador de efeitos fixos é consistente, mas não eficiente. 

 

A hipótese nula (Ho) é de não há correlação entre os efeitos individuais e as 

variáveis explicativas, isto é, o modelo de efeitos aleatórios deve ser utilizado. A hipótese 

alternativa (H1) assume que há correlação entre os efeitos individuais e as variáveis 

explicativas, isto é, o modelo de efeitos aleatórios é inconsistente. Neste caso devemos 

empregar o modelo de efeitos fixos. 

 

Ho: efeitos aleatórios são consistentes 

H1: efeitos aleatórios não são consistentes 

 

O resultado do teste assume uma distribuição qui-quadrada. Se a estatística do 

teste de Hausman apresenta um valor elevado, então devemos empregar efeitos fixos. Se, 

por outro lado, a estatística apresenta um valor baixo, devemos utilizar efeitos aleatórios. 

 

Sob outro enfoque, caso o p-valor seja maior que o grau de significância 

escolhido, então não há evidência estatística para rejeitar Ho, logo deve-se utilizar o 

modelo de efeitos aleatórios. Todavia, se p-valor é menor que o grau de significância 

escolhido, então pode-se interpretar que há evidência estatística para rejeitar Ho, o que 

significa dizer que o modelo de efeitos fixos é consistente e eficiente. Usualmente adota-se 

o nível de significância de 5% para se realizar o teste de Hausman. Assim,  

 

Se p-valor > 0,05, usar efeitos aleatórios 

Se p-valor < 0,05, usar efeitos fixos 
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O capítulo seguinte trata da construção do modelo econométrico a ser empregado 

com o objetivo de responder à questão central desta dissertação, assim como apresenta os 

resultados finais obtidos a partir da aplicação do modelo nas diferentes situações 

identificados. De forma a testar a robustez dos resultados, para cada modelo proposto foi 

gerada três diferentes regressões, baseadas nos métodos de empilhamento de dados 

seccionais, efeitos fixos e efeitos aleatórios.  
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6.  PROCEDIMENTOS ECONOMÉTRICOS 

 

O objetivo precípuo deste estudo é verificar se as receitas orçamentárias 

municipais têm influência direta sobre o grau de desenvolvimento humano das cidades 

brasileiras. Não foi encontrado na bibliografia pesquisada modelo econômico que 

relacionasse estas variáveis, levando à necessidade de se elaborar um modelo próprio, cuja 

equação básica encontra-se abaixo descrita.  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )453423121 log*log*log*log*log* −−−− +++++= itititititit recrecrecrecrecIDH βββββα   (Eq.1) 

 

Onde o subscrito i denota o i-ésimo município da amostra e o subscrito t o 

período de tempo em que o dado foi coletado. Assim: 

 

IDH: Índice de desenvolvimento humano municipal. 

Log(Rec): Logaritmo da receita orçamentária municipal per capita. A opção pela 

utilização do logaritmo da receita em substituição ao seu valor absoluto é justificado pelo 

interesse em mensurar o reflexo de variações percentuais nesta variável sobre o IDH-M.  

 

Levando-se em consideração o fato de que mudanças sustentáveis no grau de 

desenvolvimento econômico e social de uma região não acontecem do dia para a noite, 

isto é, demandam políticas públicas permanentes e investimentos sucessivos no médio e 

longo prazo, optou-se por incluir no modelo as receitas orçamentárias dos quatro anos 

anteriores aos censos demográficos, de onde foram extraídos os valores do IDH-M. 

 

Os resultados preliminares obtidos a partir da equação básica do modelo sugerem 

a presença de multicolinearidade, isto é, elevada intercorrelação entre as variáveis 

explicativas. Como regra geral, na presença de multicolinearidade não é possível estimar 

com precisão os parâmetros individuais, sendo difícil isolar os efeitos das variáveis 

explicativas sobre a variável explicada. 

 

Um forte indício da presença de multicolinearidade nas séries é que as razões t 

encontradas são baixas, os coeficientes estimados não são estáveis quando excluídas 
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algumas observações e, por último, as correlações simples entre as variáveis são bastante 

elevadas, conforme exibido na tabela abaixo: 

 
 

Tabela 6.1 - Matriz de correlação entre as variáveis explicativas do modelo básico. 
 

 

 

Segundo Maddala (2003), a presença de multicolinearidade não representa 

necessariamente um problema. O autor cita Klein21 ao propor que a multicolinearidade 

deve ser considerada um problema sério nas situações em que “a intercorrelação entre as 

variáveis seja elevada em relação ao grau total das correlações múltiplas”, isto é, quando 

o coeficiente quadrado de correlação múltipla entre o IDH e as variáveis explicativas for 

menor do que o coeficiente quadrado de correlação múltipla das variáveis explicativas 

entre si. 

 

Há farta literatura sobre como eliminar o problema da multicolinearidade, dentre 

as quais pode-se citar: exclusão de variáveis, regressão de Ridge e regressão dos 

componentes principais. Cada um dos métodos apresentados possui vantagens e 

desvantagens que devem ser ponderadas para se decidir quanto à sua aplicação. 

 

No modelo em referência, a regressão do IDH em cada uma das variáveis 

explicativas individualmente produz resultados bem próximos. Não obstante, não pareceu 

adequado optar pela exclusão de variáveis, uma vez que havia o interesse em capturar o 

efeito de todos os parâmetros. A solução encontrada foi transformar as cinco variáveis 

explicativas em um único parâmetro não-correlacionado, correspondente à média da 

receita orçamentária municipal do ano t até o ano t-4. 

 

                                                
21 R. Klein. An introduction on econometrics. England Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1962. p. 101. 
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( )iTit receitaIDH log*βα +=         (Eq.2) 

 

Onde receitaiT representa a receita orçamentária per capita média municipal. Em 

um modelo de empilhamento de dados seccionais independentes (independently pooled 

cross section) o coeficiente β assume o valor de 0,073, sendo significante ao nível de 5%. 

O valor encontrado para o R² ajustado da regressão é de 0,407, o que significa dizer que 

40,7% da variabilidade do IDH-M é explicado pela receita média per capita municipal. 

Empregando um modelo de efeitos fixos o valor do coeficiente decresce para 0,0605, 

sendo de 0,061 se considerada a hipótese de que os efeitos são aleatórios. 

 

Tabela 6.2 – Coeficientes da regressão do modelo definido pela Equação 2 
 

 

 

A equação básica do modelo considerou tão somente a receita per capita como 

variável explicativa do IDH-M. Todavia, a omissão de variáveis relevantes produz 

estimadores viesados. Buscou-se então modificar a formulação inicial do modelo, a partir 

da inclusão de controles adicionais. 

 

Para tanto a estratégia foi construir um modelo passo a passo, onde as variáveis 

explicativas foram introduzidas seqüencialmente na equação, de forma a maximizar o 

valor do R² ajustado. O primeiro grupo de controles adicionado ao modelo foi de 

indicadores sociais associados ao tema educação e que, em uma análise prévia, apresentam 

uma relação de causalidade indireta com o IDH-M, conforme segue: 

 

( ) ititiTit EscolarDefFuncAnalfreceitaIDH .*..*.log* 3211 βββα +++=             (Eq.3) 

 

Onde o subscrito i denota o i-ésimo município da amostra e o subscrito t o 

período de tempo em que o dado foi coletado. Assim: 
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IDH: Índice de desenvolvimento humano municipal. 

Log(receita): Logaritmo da receita orçamentária municipal per capita. 

Analf.Func.: Percentual de pessoas de 25 ou mais anos de idade que não completaram a 

quarta série do fundamental, ou seja, que podem ser classificados como “analfabetos 

funcionais”. 

Def. Escolar: % de pessoas com idade entre 7 e 14 anos que apresentam mais de 1 ano de 

defasagem escolar. 

 

Usualmente regressões envolvendo dados seccionais apresentam comportamento 

heterocedástico, isto é, os erros não possuem variância constante. Segundo Maddala 

(2003), as principais conseqüências da presença de heterocedasticidade nos erros é que os 

estimadores de mínimos quadrados são ineficientes, embora não-viesados, enquanto que 

as estimativas da variância são viesadas, invalidando os testes de significância. Existem 

diversos testes para se detectar a presença de heterocedasticidade. Os mais comuns são: 

Golfeld-Quandt, Breusch-Pagan, Ramsey e White. Neste trabalho foi empregado o teste de 

White, que consiste em um teste da hipótese nula de que os erros são homocedásticos 

contra a hipótese alternativa de que existe algum tipo de heterocedasticidade, ainda que de 

forma exata desconhecida. A partir da estatística F do teste (69,48529) é possível concluir 

que o pressuposto de homocedasticidade foi violado.  

 

Para solucionar este problema, foram utilizados estimadores consistentes da 

matriz de covariâncias proposto por White, disponível na ferramenta Eviews.  

 
Tabela 6.3 – Coeficientes da regressão do modelo definido pela Equação 3 
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Pela tabela 6.3 acima, os resultados obtidos a partir do modelo de efeitos 

aleatórios é bem similar àquele calculado pelo método pooled cross section. O R² ajustado 

da regressão usando este método mostrou uma melhora expressiva em comparação com o 

modelo definido pela equação 2 (R² de 0,407), sendo todos os coeficientes significantes. 

Como esperado, os coeficientes dos controles Analf. Func. e Def. Escolar apresentaram 

sinal negativo. Isto porque quanto maior o percentual de crianças com defasagem escolar 

superior a 1 ano e maior o percentual de pessoas classificadas como “analfabetas 

funcionais”, menor será o IDH-Educação e, por conseguinte, o IDH municipal, do qual 

aquele é um componente direto. O coeficiente da variável de interesse log(receita) assume 

um valor entre 0,01 a 0,04, a depender do método aplicado. Em outras palavras significa 

que acréscimos de 1% na receita orçamentária per capita municipal produzem um aumento 

de cerca de 0,011% no IDH-M. Mais adiante estes resultados voltarão a ser interpretados e 

comparados com o modelo final. 

 

Consoante disposto no capítulo 3, o IDH municipal é calculado a partir da média 

aritmética de seus três componentes: educação, renda e longevidade. Na equação anterior 

(Eq. 3) foram introduzidos controles associados ao tema educação que, no entanto, não 

entram no cálculo do indicador embora tenham influência indireta em seu resultado. 

 

O próximo passo será introduzir novos parâmetros relacionados ao saneamento 

básico e políticas públicas de controle da mortalidade infantil, que afetam a componente 

longevidade do indicador IDH. 

 

( )
itit

itititiTit

EscolarDefFuncAnalf

InfantMortLixoColEncAguareceitaIDH

.*..*

..*.*.*.log*

65

43211

ββ

ββββα

++

++++=
 (Eq. 4) 

 

Onde: 

Agua Enc.: Percentual de domicílios com água encanada. 

Col. Lixo: Percentual de domicílios com serviço de coleta de lixo. 

Mort. Infant.: Taxa de mortalidade infantil, isto é, número de pessoas de cada mil nascidas 

vivas no ano de referência que não deverão completar um ano de vida. 
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O indicador Água Enc. mensura o percentual de pessoas que vivem em 

domicílios com água canalizada para um ou mais cômodos, proveniente de rede geral, de 

poço, de nascente ou de reservatório abastecido por água das chuvas ou carro-pipa.  

 

Já o indicador Col. Lixo mede o percentual de pessoas que vivem em domicílios 

em que a coleta de lixo é realizada diretamente por empresa pública ou privada, ou em que 

o lixo é depositado em caçamba, tanque ou depósito fora do domicílio, para posterior 

coleta pela prestadora do serviço. Para efeito de cálculo deste indicador são considerados 

apenas os domicílios localizados em área urbana. 

 

Estes indicadores estão diretamente relacionados à saúde pública, uma vez que 

condições sanitárias mínimas são indispensáveis para a prevenção de enfermidades, 

redução da desnutrição e das taxas de mortalidade  infantil e a melhoria da qualidade de 

vida da população de um modo geral. Apesar dos avanços registrados nas últimas décadas, 

o saneamento básico continua sendo um grave problema para os países em 

desenvolvimento, dentre os quais se inclui o Brasil. A falta de investimento neste setor 

ocasiona um aumento de gastos no controle e tratamento de epidemias, dispêndios 

governamentais crescentes com medicamentos e internações e, sob a ótica privada, um 

maior número de afastamentos do trabalho, levando a uma perda de produtividade da 

população economicamente ativa. 

 

O indicador Mort. Infant descreve o número de pessoas que não deverão 

completar um ano de vida em cada grupo de mil nascidas vivas no ano de referência. A 

mortalidade infantil é provocada por fatores de ordem biológica, sócio-econômica e 

ambiental. Reduzidos níveis de renda familiar, que leva à desnutrição e maior 

vulnerabilidade a enfermidades, condições precárias de habitação, ausência de serviços 

básicos de saneamento e saúde, em especial o atendimento pré-natal e a assistência ao 

parto e pós-parto, contribuem decisivamente de forma individual ou combinada para o 

aumento dos óbitos de crianças até 1 ano de idade. 

 

De forma a se avaliar a eficácia das políticas públicas de controle da mortalidade 

infantil, o índice é comumente segregado em dois componentes: quantidade de óbitos 

neonatal e pós-neonatal. Enquanto o primeiro está vinculado a fatores biológicos e de 
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assistência intra-hospitalar, de custo elevado e dependente de grandes investimentos em 

serviços hospitalares de alta complexidade, os óbitos pós-neonatais são ocasionados 

principalmente por doenças infecciosas, cujo controle está associado à melhoria das 

condições gerais de vida das populações.  

 

Tabela 6.4 – Coeficientes da regressão do modelo definido pela Equação 4 
 

 

 

Pela tabela 6.4 acima, é possível constatar que a regressão do modelo definido 

pela equação 4 é significante, assim como os coeficientes de todas as variáveis 

explicativas. Comparando com o resultado da regressão gerada a partir da equação 3 

percebe-se que o coeficiente da variável log(receita) permanece estável e praticamente 

inalterado. Como esperado, o sinal dos controles Agua Enc. e Col. Lixo são positivos, uma 

vez que melhorias nestes indicadores produzem uma redução efetiva nas enfermidades e 

óbitos ocasionados pela ausência total ou parcial de saneamento básico, aumentando a 

expectativa de vida da população e produzindo acréscimo no IDH. Por outro lado, a taxa 

de mortalidade infantil deve apresentar sinal negativo, pois acréscimos neste indicador 

produzem uma piora na expectativa de vida da população, reduzindo o IDH Longevidade 

e, conseqüentemente, o IDH municipal. 

 

Para tornar o modelo completo foi preciso incluir controles capazes de monitorar 

o tema renda. O primeiro deles é o Índice de Gini. Segundo o PNUD,22 este indicador 

mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda 

domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos 

                                                
22 Disponível em < http://www.pnud.org.br/indicadores/> Arquivo baixado em: 10 de dezembro de 2007. 
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os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um 

indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula). 

 

Os demais indicadores relacionados ao tema renda e selecionados para compor o 

modelo são: percentual de pessoas pobres, isto é, aquelas com renda domiciliar per capita 

inferior a R$75,50 (equivalente a 1/2 do salário mínimo vigente em agosto de 2000) e o 

percentual de pessoas consideradas ocupadas, isto é, que trabalharam nos últimos 12 

meses anteriores à data de referência do censo, ou parte deles.  

 

Por último também foi incluído na equação o parâmetro Energia Elet., que 

mensura o percentual de pessoas que vivem em domicílios com energia elétrica, 

proveniente ou não de uma rede geral, com ou sem medidor. Os dados foram extraídos do 

IPEADATA, tendo como base os censos demográficos realizados pelo IBGE. A 

disponibilidade de energia elétrica nos domicílios constitui condição essencial para a 

realização de grande parte das atividades diárias domésticas ou profissionais. Este 

indicador não se relaciona diretamente com nenhum dos temas citados: renda, educação e 

longevidade, embora atue indiretamente na melhoria da qualidade de vida da população.  

A eletricidade possibilita a inclusão social, na medida em que permite o acesso aos 

veículos de comunicação, aumenta a produtividade do trabalho, pela mecanização dos 

processos, e melhora a qualidade de vida dos indivíduos, ao possibilitar a utilização de 

eletrodomésticos na realização das tarefas domésticas. Ainda hoje é possível identificar 

localidades em centros urbanos desprovidas de rede pública de iluminação e de 

distribuição de energia elétrica. Este percentual acaba sendo ainda maior nas áreas rurais, 

que apresentam menor densidade populacional. A falta de escala no atendimento torna o 

serviço ainda mais caro e insuficiente, demandando vultosos investimentos para promover 

a universalização da oferta.  

 
( )
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    (Eq.5) 

Pelos valores apresentados na tabela 6.5 abaixo é possível constatar que o 

coeficiente da variável Log(receita) é bastante estável, independentemente do método 

econométrico selecionado ou modelo adotado, o que demonstra robustez nos resultados. 
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Tabela 6.5 – Coeficientes e estatística t da regressão do modelo definido pela Equação 5 
 

 

 

Ao nível de 5% as variáveis “Energia Elet.” e “Pessoas Ocup.” (no modelo 

“pooled cross section”), “Água Enc.”, “Col. Lixo” e “Pessoas Ocup.” (no modelo de 

efeitos fixos) e por fim “Col. Lixo” e “Pessoas Ocup.” (no modelo de efeitos aleatórios) 

são não significantes. A pequena razão t dos parâmetros pode ser ocasionada pela 

ocorrência de multicolinearidade na amostra. Assim, foi gerada uma matriz de correlação 

das variáveis explicativas do modelo para investigar se, de fato, este problema é 

observado. 

   

Tabela 6.6 – Matriz de correlação das variáveis explicativas do modelo definido pela Eq. 5 
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Pela tabela acima é possível constatar que há forte correlação entre alguns 

indicadores do modelo, em especial Energia Elet., Água Enc. e Col. Lixo, o que não é 

necessário nem suficiente para causar problemas de multicolinearidade, uma vez que as 

razões t dos coeficientes individuais apresentam valores elevados. Entretanto, as 

estimativas dos coeficientes permanecem sensíveis a exclusão ou inclusão de observações, 

o que representa um indício de intercorrelação entre as variáveis explicativas. De forma a 

eliminar este problema, optou-se por transformar as três variáveis explicativas 

supracitadas em um único parâmetro não-correlacionado, correspondente à média 

ponderada dos respectivos indicadores, conforme segue: 

 

2.0*.4.0*.4.0*. itititit EletEnergiaLixoColEncAguaInfra ++=  

 

A escolha dos pesos não se baseou em critérios oficiais, tendo sido arbitrada de 

forma a garantir um equilíbrio entre os indicadores da infra-estrutura municipal de 

saneamento básico, aqui representada pelo percentual de domicílios com serviço de água 

encanada e de coleta de lixo, e atribuindo um peso menor para a variável que demonstra o 

percentual de residências que dispõem de energia elétrica. Assim, a nova equação do 

modelo encontra-se abaixo demonstrada: 

 

( )
itititit

itititiTit

PobresOcupPessoasGiniEscolarDef

FuncAnalfInfantMortInfrareceitaIDH
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      (Eq.6) 

 

Tabela 6.7 – Coeficientes da regressão do modelo definido pela Equação 6 
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Com as alterações propostas no modelo, todos os coeficientes da equação 6 

demonstrados na tabela 6.7 acima são significantes ao nível de 5%, à exceção da variável 

“Pessoas Ocup.”. Excluindo esta variável do modelo os resultados pouco de alteram, 

razão pela qual optou-se por mantê-la na equação mesmo apresentando uma estatística t  

muito próxima de zero. Merece atenção especial a variável Gini, cujo coeficiente apresenta 

sinal positivo contrariando a expectativa inicial de que quanto maior a desigualdade de 

renda, isto é, quanto mais próximo de 1 estivesse o índice, menor seria então o valor do 

IDH-M. 

 

Com os resultados obtidos a partir do modelo definido pela equação 6 é possível 

constatar que acréscimos de 1% na receita orçamentária per capita municipal produzem 

um aumento de 0,00011 (caso empregado o método de empilhamento de dados seccionais) 

a 0,00025 no valor do IDH-M, hipótese de utilização do método de efeitos fixos. Este 

resultado não tem o condão de avaliar a eficácia do gasto público, mas tão somente 

identificar a existência de relação direta e significativa entre o nível de arrecadação dos 

entes federativos, em escala municipal, e as melhorias alcançadas na qualidade de vida da 

população, aqui representada pelo indicador IDH-M. 

 

No que tange as demais variáveis explicativas, os resultados também são 

intuitivos: os coeficientes dos parâmetros Mort. Infant., Def. Escolar, Analf. Func. 

(percentual de pessoas de 25 ou mais anos de idade classificados como “analfabetos 

funcionais”) e Pobres assumem o sinal negativo, sugerindo que quanto maior o 

coeficiente, menor será o valor esperado do IDH-M. Por outro lado os coeficientes das 

variáveis Infra e Pesoas Ocup. apresentam sinal positivo, onde melhorias nestes 

indicadores favorecem diretamente o IDH-M. Como já mencionado anteriormente, o 

parâmetro Gini apresenta sinal trocado, mas ainda assim foi mantido na equação do 

modelo. 

 

Uma outra análise possível seria adaptar a equação 6 para trabalhar com o 

logaritmo do IDH-M e das demais variáveis explicativas, o que nos daria a elasticidade do 

IDH-M em relação a cada um dos parâmetros relacionados: 

 



- 51 - 

( )
)log(*).log(*)log(*).log(*

)..log(*)..log(*)log(*.Relog*)log(

8765

43211

itititit

itititiTit

PobresOcupPessoasGiniEscolarDef

FuncAnalfInfantMortInfraceitaIDH

ββββ

ββββα

++++

++++=
(Eq. 7) 

 
 

Tabela 6.8 – Coeficientes da regressão do modelo definido pela Equação 7 
 

 

 

A elasticidade do IDH-M em relação à variável de interesse (Receita) é positiva, 

mas próxima de zero (0,021 a 0,070), isto é, variações de 1% receita orçamentária per 

capita total produzem uma variação estimada de apenas 0,021% no índice de 

desenvolvimento humano municipal. Em outras palavras, para que o IDH-M aumentasse 

em 1% seria preciso que a receita per capita sofresse um acréscimo de aproximadamente 

56%, o que é bastante significativo em se considerando a carga tributária já suportada pela 

sociedade nos dias de hoje.  

 

Surpreendentemente, ao trabalhar com o logaritmo das variáveis explicativas 

ocorreu uma mudança de sinal dos coeficientes dos controles “Analf. Func.” e “Def. 

Escolar” quando aplicado os métodos de efeitos fixos e efeitos aleatórios. Não obstante é 

possível perceber que não há mudanças de sinal no modelo baseado no empilhamento de 

dados seccionais (pooled cross section).  

 

Os modelos estudados até então dão conta de analisar os reflexos da receita 

orçamentária per capita sobre o índice de desenvolvimento humano municipal. É oportuno 

testar também os efeitos desta variável sobre as componentes do IDH-M, a saber: IDH-

Renda, IDH-Longevidade e IDH-Educação. Para tanto partiu-se do modelo definido pela 
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equação 7, com pequenas adaptações buscando considerar as diferenças existentes entre 

cada uma das três componentes: 

 

).log(*)..log(*)log(*)log( 3211 ititiTit EscolarDefFuncAnalfreceitaEducaçãoIDH βββα +++=  (Eq. 8) 

 

( ) )..log(*)log(*.log*)log( 3211 ititiTit InfantMortInfrareceitaeLongevidadIDH βββα +++=   (Eq. 9) 
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  (Eq. 10) 

 

Para cada modelo apresentado na seção anterior, representados pelas equações 1 

a 7, foi gerada uma regressão a partir de três métodos distintos: empilhamento de dados 

seccionais (pooled cross section), efeitos fixos e efeitos aleatórios. Constatou-se, todavia, 

que os resultados obtidos através destes três métodos não apresentaram variações 

significativas que pudessem comprometer as conclusões deste trabalho. Desta forma, para 

testar os modelos especificados nesta seção e nas seções seguintes optou-se por aplicar 

somente o método pooled cross section, por entender que não haverá divergências 

significativas nos resultados das regressões e tornar mais simples e sucinta a exposição das 

conclusões. 

 

Tabela 6.9 – Resultado regressão modelo definido pelas Equações 8, 9 e 10 
 

 

 

Os espaços não preenchidos na tabela 6.9 acima se referem aos coeficientes das 

variáveis explicativas não pertencentes aos modelos definidos pelas equações 7, 8 e 9. 
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Como pode ser observado, a educação representa a componente do IDH-M mais sensível a 

variações na receita orçamentária per capita, com elasticidade igual a 0,0636. O IDH-

Renda representa a componente com menor elasticidade em relação à receita per capita 

municipal, mas bastante sensível a melhorias na infra-estrutura de saneamento básico 

(elasticidade de 0,148) e no percentual de pessoas ocupadas (0,2076) residentes no 

município. 

  

6.1. Análise quanto à localização geográfica dos municípios 
 

Os resultados obtidos até este ponto a partir dos modelos descritos pelas 

equações 1 a 7 se basearam em dados de 2.264 municípios de todo o Brasil, sem distinção 

quanto à sua localização geográfica ou número de habitantes. Uma questão que surge ao se 

analisar os resultados diz respeito ao comportamento dos dados quando os municípios são 

segregados por região do país, isto é, se o modelo sugerido pela equação 6 é perfeitamente 

aplicável ou adaptações se mostram necessárias. Uma segunda indagação é se as 

conclusões são similares.  

 

Entretanto, a intenção inicial de segregar os 2.264 municípios em cinco 

conjuntos, segundo a região geográfica em que estão localizados, se mostrou inviável pelo 

número reduzido de municípios das regiões Norte e Centro-Oeste constantes no universo 

estudado neste trabalho. A solução encontrada foi agrupar os municípios das regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste em um único conjunto, por possuírem características 

econômicas, sociais e demográficas semelhantes. A amostra original de 2.264 municípios 

foi então dividida em três grupos a serem estudados separadamente: Sudeste (1133 

municípios), Sul (594 municípios) e Norte/Nordeste/Centro-Oeste (537 municípios).    

 

De forma a se analisar os efeitos da receita orçamentária municipal sobre o IDH-

M em cada um dos grupos acima, foi aplicado inicialmente o modelo definido pela 

equação 7, que encontra-se abaixo descrito: 

 

  
( )

)log(*).log(*)log(*).log(*

)..log(*)..log(*)log(*.log*)log(

8765

43211

itititit

itititiTit

PobresOcupPessoasGiniEscolarDef

FuncAnalfInfantMortInfrareceitaIDH

ββββ

ββββα

++++

++++=
(Eq. 7) 
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No que tange a região Sudeste, à exceção da variável Log(Mort. Infant.), todos os 

demais coeficientes são significantes ao nível de 5%. A elasticidade do IDH-M em relação 

à receita orçamentária municipal é de 0,0159, bem inferior à média nacional. 

 

Tabela 6.10 – Resultado regressão modelo definido pela Eq. 7 – 
Municípios da região Sudeste 

 

 

 

Excluindo a variável Log(Mort. Infant), cujo coeficiente não é significante, o 

resultado pouco se altera em relação ao mostrado na figura 6.10 acima, não sendo 

necessário reproduzir aqui os valores obtidos a partir da nova regressão. 

 

Analisando o IDH-M a partir de suas componentes, é possível constatar que a 

longevidade é a parcela mais sensível a variações na renda per capita, diferentemente do 

resultado obtido quando todos os municípios do país foram estudados em conjunto, a 

partir de uma amostra única. O coeficiente da variável Log(Pessoas Ocup.) é não 

significante ao nível de 5%, tendo sido excluído do modelo definido para a regressão da 

componente Renda. 
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Tabela 6.11 – Resultado regressão componentes do IDH-M – Municípios da região Sudeste 
 

 

 

Pelo que pode ser notado na tabela acima, a longevidade representa a 

componente do IDH-M com maior elasticidade em relação a receita orçamentária per 

capita municipal, a exemplo do observado ao se analisar todos as cidades do país em um 

único grupo. A componente renda é praticamente invariável ao grau de arrecadação dos 

municípios. Com relação aos municípios da região Sul o país, ao nível de 5% apenas a 

variável Log(Pessoas Ocup.) é não significante, como pode ser visto na tabela 6.12 abaixo. 

A regressão do modelo sem a inclusão desta variável não descaracteriza os resultados 

obtidos anteriormente. A elasticidade do IDH-M em relação à receita orçamentária, 

avaliada em 0,012, é ainda menor que aquela calculada para os municípios do Sudeste. 

 

Tabela 6.12  – Resultado regressão modelo definido pela Eq. 7 – 
Municípios da região Sul 
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Analisando o IDH-M das cidades da região Sul do país a partir de suas 

componentes, é possível constatar que não obstante o fato de que todos os coeficientes da 

regressão são significantes, a componente renda apresenta elasticidade negativa, o que 

sugere transferência de riqueza da sociedade para o Estado. Embora muito próximo de 

zero, o sinal negativo do coeficiente indica que aumentos na arrecadação dos municípios 

não estão sendo capazes de gerar acréscimos na renda das famílias residentes em seus 

territórios. Em outras palavras, recursos disponibilizados para os administradores públicos 

podem não estar sendo empregados corretamente em políticas de fomento à atividade 

industrial e de geração de empregos e renda. 

 

Tabela 6.13 – Resultado regressão componentes do IDH-M – Municípios da região Sul 
 

 

 

Resta ainda avaliar o comportamento dos dados referentes aos municípios do 

grupo formado pelas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Este universo, composto por 

537 cidades, apresenta um IDH-M médio de 0,580 para uma receita per capita média de 

R$ 209,46, em valores constantes de 2000. Valores estes bem inferiores aos registrados 

nas regiões Sul (0,736 e R$ 509,68) e Sudeste (0,721 e R$ 372,14), respectivamente. 

 

Inicialmente foi empregado o modelo definido pela equação 7, que trata da 

regressão do logaritmo do IDH-M no logaritmo de cada uma das variáveis explicativas 

selecionadas. Assim como observado na amostra relativa à região Sudeste, o parâmetro 

Log(Mort. Infantil) não é significante ao nível de 5%. Em adição o sinal do coeficiente de 

Log(Pessoas Ocup.) apresenta sinal trocado, embora haja evidência estatística para rejeitar 
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a hipótese de que este coeficiente é igual a zero, isto é, não significante ao nível escolhido 

de 5%. 

 
Tabela 6.14 – Resultado regressão modelo definido pela Eq. 7 – 
Municípios da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste 

 

 

 

A exclusão das variáveis Log(Mort. Infantil) e Log(Pessoas Ocup.), ou da 

primeira apenas altera muito pouco o resultado obtido. A elasticidade do IDH-M em 

relação à receita orçamentária per capita é de aproximadamente 0,04 nas três situações, 

bem superior à calculada para os municípios das regiões Sul e Sudeste do Brasil. Este 

resultado é até certo ponto intuitivo, pois é esperado que aumentos de arrecadação em 

municípios mais pobres produzam efeitos marginais superiores no seu grau de 

desenvolvimento do que em regiões mais ricas, que já registram um IDH cerca de 30% 

superior. 

 

No que tange a análise do IDH-M a partir de seus componentes, a exemplo do 

ocorrido com os municípios da região Sul do país, novamente a elasticidade do IDH-

Renda em relação è receita per capita apresenta sinal negativo. As possíveis razões para a 

ocorrência destes resultados já foram explicadas anteriormente. Descartou-se a 

possibilidade destes resultados serem conseqüência da ocorrência de problemas de 

multicolinearidade na amostra, uma vez que os índices de correlação entre as variáveis 

explicativas são baixos e os coeficientes apresentam razão t elevada.  
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A elasticidade da componente educação é bastante elevada, cerca de cinco vezes 

superior à registrada pelos municípios das regiões Sul e Sudeste. Este fato indica que 

acréscimos na arrecadação dos municípios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste são capazes 

de produzir melhoras, ainda que sutis, na qualidade da educação das populações destas 

regiões do país. 

 

Tabela 6.15 – Resultado regressão componentes do IDH-M – Municípios das regiões Norte/Nordeste/Centro-
Oeste 
 

 

 

6.2. Análise quanto ao porte dos municípios 

 

No item anterior foram analisados os dados dos municípios agrupados conforme 

a região geográfica em que estão localizados, com o objetivo de avaliar se os resultados 

obtidos se mostram equivalentes àqueles gerados a partir de um único conjunto de dados, 

constituído por 2.264 cidades brasileiras. A conclusão a que se chega é de que de fato a 

elasticidade do IDH-M em relação à receita municipal per capita varia conforme a região 

do país, evidenciando as disparidades econômicas e sociais existentes entre o 

Norte/Nordeste e o eixo Sul/Sudeste. 

 

Resta ainda averiguar se a elasticidade citada no parágrafo anterior varia 

conforme o tamanho do município, medido pela população residente em seu território 

apurada no censo realizado pelo IBGE no ano 2000. Cidades maiores, embora disponham 

de mais recursos financeiros, são mais complexas de administrar. Usualmente sofrem com 

problemas de segurança pública, assistência médico-hospitalar deficiente e déficit 
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habitacional, para não citar dificuldade na distribuição de renda, pobreza crescente e 

saneamento básico incipiente. Para conduzir a análise proposta os municípios foram 

segregados em três grupos, conforme detalhado abaixo: 

 

Grupo 1: população inferior a 10.000 habitantes 

Grupo 2: população entre 10.000 e 30.000 habitantes 

Grupo 3: população superior a 30.000 habitantes 

 

Não há na literatura um critério único para classificação das cidades. Alguns 

autores optam por utilizar critérios econômicos, enquanto outros preferem características 

demográficas, como tamanho da população. Os intervalos escolhidos não se basearam em 

conceitos definidos pelo IBGE ou qualquer outro órgão do governo, mas tão somente 

buscaram segregar as cidades em amostras de tamanho e características homogêneas, 

conforme mostrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 6.16 – Principais indicadores sociais segundo o porte dos municípios 
 

 

 

Os piores indicadores são observados nos municípios pertencentes ao grupo 2, 

que conta com as cidades com população entre 10.000 e 30.000 habitantes. Além de 

possuírem a menor desigualdade de renda, aqui demonstrada pelo Índice de Gini, os 

municípios menores apresentam a maior receita per capita dentre o universo estudado, 

proporcionada em grande parte pelas transferências constitucionais provenientes dos 

Estados e da União. As cidades maiores, por terem um nível de urbanização mais elevado 
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que as demais, se destacam nos indicadores relacionados ao tema saneamento básico, 

como % de domicílios com serviço de coleta de lixo e % de domicílios que dispõem de 

água encanada. 

 

O resultado da regressão para cada grupo de municípios encontra-se na tabela 

6.17 abaixo. Todos os coeficientes são significantes ao nível de 5%, não sendo necessário 

proceder à exclusão de variáveis ou a redefinição do modelo. Assim como observado ao se 

analisar os municípios separadamente por região geográfica, a elasticidade do IDH-M em 

relação à receita per capita varia conforme o porte das cidades. A elasticidade é maior 

para os municípios integrantes do grupo 2, cuja população residente está compreendida 

entre 10 mil e 30 mil habitantes. De um modo geral, ao se analisar o comportamento das 

demais variáveis explicativas é possível observar que o valor dos coeficientes é bem 

parecido para os três conjuntos estudados. A exceção reside no parâmetro Pessoas Ocup., 

em que a elasticidade nas cidades maiores é bem inferior àquela observada nas cidades de 

porte menor. 

 
Tabela 6.17 – Resultado regressão modelo definido pela Eq. 7 segundo o porte dos municípios 
 

 

 

Assim, pode-se concluir que nas cidades menores, cuja população é inferior a 10 

mil habitantes, variações percentuais na receita orçamentária per capita produzem um 

acréscimo esperado de apenas 0,0168% no valor do IDH municipal. Este número sobe 

para 0,0234% em se tratando de cidades pertencentes ao grupo 2.  Tendo em vista o 

tamanho da amostra disponível não foi possível realizar um estudo do efeito conjunto do 

porte do município com a região geográfica em que se encontra localizado. A segregação 
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em um número maior de grupos reduziria a quantidade de observações em cada um destes 

agrupamentos, dificultando ou mesmo inviabilizando a realização de testes estatísticos. 

 

Tabela 6.18 – Resultado regressão componentes do IDH-M  segundo o porte dos municípios 
 

 

 

A tabela 6.18 acima apresenta um resumo do resultado da regressão dos 

componentes do IDH-M segundo o porte dos municípios. A sigla “ns” representa os 

coeficientes não significativos, que foram excluídos da equação do modelo. De um modo 

geral, as elasticidades não variam muito com relação ao tamanho das cidades. A exceção 

reside na elasticidade da componente educação em relação à receita orçamentária per 

capita das cidades integrantes do grupo 2, que é duas vezes superior às demais. O IDH-

Educação dos municípios com população entre 10 mil e 30 mil habitantes é de 0,792 

contra uma média nacional de 0,811, segundo o censo demográfico de 2000. Assim, é 

esperado que acréscimos na arrecadação municipal produzam um aumento marginal maior 

no indicador deste grupo de cidades. 
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7. CONCLUSÃO 
 

É indiscutível o aumento da participação do Estado na economia brasileira nos 

últimos anos, com a retomada dos investimentos pelas empresas estatais em setores como 

energia e petroquímica. Seguindo esta tendência, os gastos públicos cresceram, em termos 

reais, cerca de 38% nos últimos oito anos, face à recomposição dos quadros funcionais da 

administração direta, suas autarquias e fundações, através da realização de concursos 

públicos, aumento das despesas com pagamento de juros e encargos da dívida pública, 

ocasionada pela elevação da taxa básica de juros da economia e, principalmente, ampliação 

dos programas sociais.  

 

Para financiar o crescimento da máquina estatal tem sido necessário reforçar o 

caixa do governo através do aumento da pressão fiscal sobre a sociedade brasileira. A 

justificativa para a manutenção desta elevada carga tributária, muito próxima da observada 

nas maiores economias mundiais, reside na necessidade de promover a redução das 

desigualdades sociais, equilibrar o déficit do sistema previdenciário e, principalmente, 

ampliar o acesso da população à educação, saneamento básico e atendimento médico-

hospitalar. É exatamente este o fator motivador desta dissertação, investigar se as receitas 

orçamentárias têm influência direta sobre o grau de desenvolvimento humano dos 

municípios brasileiros. Pela ausência de dados recentes em nível municipal, que são 

apurados somente por ocasião dos censos demográficos realizados pelo IBGE, o estudo 

focou-se na década de 90. 

 

 A conclusão a que se chega a partir da aplicação de um modelo de dados em 

painel para uma amostra de 2284 municípios, analisados em dois momentos distintos no 

tempo (1991 e 2000), é que não há evidência empírica de que a receita orçamentária per 

capita municipal produz reflexos significativos no seu índice de desenvolvimento humano, 

medido pelo IDH-M. 

 

As elasticidades do IDH-M em relação à receita per capita municipal, calculadas 

a partir dos métodos de empilhamento de dados seccionais, efeitos fixos e efeitos 

aleatórios são muito próximas de zero, assumindo os valores de 0,021, 0,070 e 0,029, 

respectivamente. Assim, variações de 1% na receita orçamentária per capita produzem 
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uma variação estimada de apenas 0,02% no índice de desenvolvimento humano municipal. 

Em outras palavras, para que o IDH-M aumentasse em 1% seria preciso que a receita per 

capita sofresse um acréscimo de aproximadamente 56%, o que é bastante significativo e 

improvável. 

 

Se analisarmos o IDH-M a partir de suas parcelas, é possível concluir que a 

componente educação é que apresenta a maior elasticidade em relação à arrecadação per 

capita municipal (0,0636). Ainda assim o valor é muito próximo de zero, demonstrando 

que o efeito desta variável sobre o IDH-M é desprezível. A componente renda apresenta 

uma elasticidade de 0,0237, enquanto que acréscimos de 1% na receita per capita 

produzem variações de apenas 0,0358% na parcela longevidade. 

 

Segregando os municípios a partir da região geográfica em que estão localizados, 

é possível perceber que quanto maior a receita per capita média, menor é a elasticidade do 

IDH-M em relação a esta variável, como pode ser observado na tabela 7.1 abaixo. Isto 

porque a tendência é de que municípios mais desenvolvidos e que dispõem de um volume 

maior de recursos financeiros apresentem uma evolução menor no IDH-M em função de 

aumentos marginais na arrecadação per capita.   

 

Tabela 7.1 - Elasticidade do IDH-M em relação à receita per capita municipal por região do país 
 

 

 

No que tange a elasticidade dos componentes do IDH em relação è receita per 

capita municipal, chama a atenção os resultados obtidos pelos municípios das regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A elasticidade da parcela educação é cerca de 5 vezes 

superior àquela registrada pelas cidades do Sul e Sudeste do Brasil. Não chega a 
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surpreender, entretanto, quando se verifica que a taxa de defasagem escolar23 e a taxa de 

analfabetos funcionais24 do Norte, Nordeste e Centro-Oeste é cerca de duas vezes superior 

à registrada no restante do país.  

 

Tabela 7.2 - Elasticidade do IDH-M e seus componentes em relação à receita per capita 
municipal por região geográfica do país. 

 

  

 

A mesma conclusão se aplica à elasticidade da componente longevidade (εIDH-

LONGEVIDADE). A disponibilidade de atendimento médico-hospitalar e saneamento básico 

ainda é bastante deficiente nas cidades das regiões N/NE/CO, ocasionando uma menor 

expectativa de vida da população e uma taxa de mortalidade infantil em níveis superiores 

ao registrado nos demais Estados do país, razão pela qual estas regiões possuem uma 

elasticidade duas vezes superior à calculada para os municípios do Sul e Sudeste.  

 

Quando se analisa os municípios a partir de seu porte, medido pelo tamanho de 

sua população, pode-se concluir que a elasticidade do IDH-M em relação à receita 

orçamentária per capita é maior nos municípios com população entre 10 e 30 mil 

habitantes, enquanto que as cidades maiores são as que apresentam menor elasticidade. 

Com relação às parcelas constituintes do IDH-M, a componente educação é a que 

apresenta maior variação entre os três grupos de municípios: de 0,0324 (cidades com mais 

de 30.000 habitantes) até 0,0832 (municípios com população entre 10 e 30 mil habitantes). 

Isto porque este último grupo apresenta os piores indicadores sociais dentre todos os 

demais. 

 
 

 

                                                
23 Percentual de crianças de 7 a 14 anos com mais de um ano de atraso escolar. 
24 Percentual de pessoas de 25 ou mais anos de idade que não completaram a quarta série do fundamental. 
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Tabela 7.3 Elasticidade do IDH-M e seus componentes em relação à receita per capita municipal por região 
geográfica do país. 
 

  

 

De um modo geral, embora hajam diferenças significativas entre as elasticidades 

apuradas de acordo com o porte e a localização geográfica dos municípios, e mesmo entre 

as componentes do indicador IDH-M, é possível observar que os valores calculados são 

muito próximos de zero, o que reforça a tese de que a receita orçamentária municipal per 

capita pouco influencia o Índice de Desenvolvimento Humano. Assim, a conclusão a que 

se chega ao final desta dissertação é que a solução para os problemas enfrentados 

atualmente pelo Estado brasileiro não está na escassez de recursos, como pôde ser 

constatado pelos resultados apresentados ao longo deste trabalho. Uma provável resposta 

para a enorme lacuna que nos separa das nações desenvolvidas poderia estar na ineficácia 

do gasto público ou mesmo na crescente despesa com o pagamento de juros e encargos da 

dívida resultante da política fiscal adotados pelos governos atual e passados. 

 

Esta dissertação não tem como objetivo analisar como os recursos estão sendo 

gastos pelo governo, o que pode ser objeto de um estudo futuro, mas tão somente verificar 

se é possível afirmar que para promover o desenvolvimento das cidades brasileiras é 

necessário ampliar a arrecadação, aumentando a carga tributária do país. O que foi 

mostrado é justamente o inverso. A sociedade tem sofrido com os reflexos perversos da 

elevada pressão fiscal, que asfixia a economia, freia o crescimento do PIB nacional, 

diminui o poder de compra da população, reduz a competitividade da indústria local sem 

receber, em contrapartida, serviços públicos de qualidade.  
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