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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo estimar os impactos dos impostos e transferências 

sobre o Valor Adicionado (VA) total e grandes setores (agropecuária, indústria e serviços) dos 

Municípios no Ceará. Utilizou-se como metodologia o uso do modelo de dados em painel 

para o período de 2002 a 2011. De acordo com os resultados, o setor da indústria é o que mais 

se beneficia com o aumento da arrecadação dos impostos, seguido dos setores de serviços e 

agropecuária. Em relação às transferências, o único setor que apresentou um impacto positivo 

foi a agropecuária, enquanto que para a indústria ela não é significante e para os serviços 

apresentou-se um efeito negativo. 

 

Palavras-chave: Valor adicionado. Impostos. Transferências. Ceará. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to estimate the impact of taxes and transfers on the Value Added (VA) and 

total major sectors (agriculture and cattle, industry and services) of Municipalities in Ceará. 

Was used as a methodology the use of panel data model for the period 2002-2011. According 

to the results, the industry sector is what most benefits from the increased tax revenue, 

followed by services and agriculture and cattle sectors. Regarding transfers, the only sector 

that showed a positive impact was agriculture and cattle, while for the industry it is not 

significant and for the services presented a negative effect. 

 

Keywords: Value Added. Taxes. Transfers. Ceará. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A República Federativa do Brasil tem uma organização político-administrativa 

composta por entes públicos autônomos - União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

conforme estabelecido no art. 18 da Constituição Federal de 1988. Essa forma de organização 

está consagrada na Carta Magna como cláusula pétrea (Art. 60, § 4º, I). 

Segundo Maida (2003), essa descentralização fiscal estabelecida na Carta Magna 

de 1988 foi basicamente uma resposta à centralização de recursos praticada à época do regime 

militar, que os utilizava como barganha de troca política. Essa Constituição Federal garantiu 

aos estados e municípios maior autonomia financeira, ampliando as possibilidades de auferir 

receitas próprias e aumentando os valores das transferências tributárias dos outros entes 

federativos.  

Conforme Rezende (1995), no que tange a direitos e deveres estabelecidos pelo 

sistema federativo os municípios foram reconhecidos como entes federativos em pé de 

igualdade com os Estados. Ressalta ainda o largo campo da competência impositiva dos 

municípios e a instituição de transferências compensatórias federais semelhante às que 

beneficiam os estados.  

A forma de organização do Estado brasileiro, baseada nos preceitos 

constitucionais e na legislação infraconstitucional em vigência, à medida que imputa 

obrigações explícitas aos gestores dos três níveis (federal, estadual e municipal), viabiliza a 

implementação de ações para e com a sociedade, dispondo sobre a forma como os recursos 

públicos são partilhados, sua destinação e condições de aplicação, agrupando a partilha desses 

recursos em: 

i. Transferências Obrigatórias: aquelas previstas no próprio texto constitucional 

ou em outros dispositivos legais específicos, como Transferência para os 

Fundos dos Estados - FPE e dos Municípios - FPM (CF/88 – Art. 159), de 

receita tributária entre os Entes (CF/88 – Art. 157 e 158), Lei dos Royalties – 

petróleo e mineração, Transferências fundo a fundo (Fundo Nacional de Saúde 

e Fundo Nacional de Assistência Social), dentre outros; 

ii. Transferências Não Obrigatórias: aquelas decorrentes das relações entre os 

Entes e destes com as entidades privadas, com ou sem fins lucrativos. 

Conforme citado por Severo Filho (2012), outras formas de classificação das 

transferências governamentais são utilizadas pela literatura internacional, sendo que as mais 

recorrentes segmentam as transferências segundo a sua condicionalidade (transferências 
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condicionais ou incondicionais), existência ou não de contrapartidas pelos governos 

receptores (matching ou non-matching grants) e a limitação do valor máximo a ser doado 

(limitada ou ilimitada).  

Segundo o abordado por Guedes e Gasparini (2007), a partir da década de 1980, o 

Brasil passa a vivenciar o fenômeno da descentralização fiscal, com a participação acentuada 

das instâncias subnacionais no financiamento e nos gastos governamentais. 

Já Cossio (2002) acrescenta, que dentre as vantagens do sistema federativo 

destacam-se o aproveitamento das vantagens de um mercado amplo e permitir uma maior 

adequação da oferta de bens e serviços públicos às necessidades da população. Ao aproximar 

as decisões de política às preferências e necessidades da população, diferentes de região em 

região, estruturas federativas permitem superar os problemas de agregação inerentes à 

provisão nacional de bens.  

Ainda segundo Cossio (2002), ao mesmo tempo, a descentralização introduz 

mecanismos de concorrência entre jurisdições: governos subnacionais que produzem uma 

oferta de bens públicos inferior ao dos seus concorrentes correm o risco de perder fatores de 

produção e bases de tributação. Além da ameaça de saída, o federalismo abre espaço para um 

maior controle da sociedade sobre seus governantes. A maior proximidade, o fato de que os 

bens produzidos pelos níveis inferiores de governo são mais visíveis e afetam o cotidiano de 

suas populações, tornam os níveis inferiores de governo mais transparente e responsável. 

De acordo com Schlesinger e Rolim (2008), as transferências como instrumento 

de política fiscal federativa são dependentes de três objetivos distintos: devolução tributária, 

transferências redistributivas e viabilização de políticas setoriais. No caso das devoluções 

tributárias são repassados ao município – pelo menos em parte – valores arrecadados por 

entidade superior (Estado ou União), que previamente haviam sido arrecadados ou que 

tenham o fato gerador ocorrido no espaço físico do município. No segundo objetivo existe a 

pretensão de tornar menos desiguais diferentes regiões através das transferências distributivas. 

Já o terceiro objetivo infere a necessidade de aplicar políticas públicas setoriais, que, apesar 

de serem decididas centralmente, requerem gerenciamento local. Desta forma, o recurso é 

transferido de entidade superior aos municípios, para que estes executem e gerenciem os 

projetos da política pública decididos estadual ou nacionalmente. 

Desta forma, o presente trabalho avalia a importância dos impostos e das 

transferências constitucionais na economia municipal, analisando o impacto desses no valor 

adicionado dos municípios cearenses. 
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Além dessa introdução a presente dissertação está dividida entre seções da 

seguinte forma: 2 – As Transferências Constitucionais e os impostos do PIB; 3 – O PIB na 

Ótica da Produção; 4 – O Comportamento Recente do PIB dos Municípios Cearenses; 5 – 

Metodologia; 6 – Análise dos Dados e Resultados, e 7 – Conclusão. 
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2 AS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E OS IMPOSTOS DO PIB  

 

Para Azzoni e Isai (1993) numa grande percentagem dos municípios brasileiros, 

as transferências, seja através da quota no FPM, federal, ou da quota-parte do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, estadual, são as principais fontes de receitas. 

Mesmo para municípios com volume de arrecadação mais expressivo em outras rubricas, o 

FPM constitui-se em uma fonte significativa de recursos. 

A Carta Constitucional, com suas alterações, estabeleceu em seu art. 156 como 

competência dos Municípios instituírem impostos sobre:  

 Propriedade predial e territorial urbana; 

 Transmissão "inter-vivos", a qualquer título, de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 

como cessão de direitos a sua aquisição; 

 Serviços de qualquer natureza; 

 Além destes, segundo o art. 158 da Carta Magna, pertencem aos Municípios 

também; 

 o produto da arrecadação do imposto da União sobre 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; 

 Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a 

propriedade rural; 

 Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios; 

 Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação; 

 Vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento do produto da arrecadação pela 

União dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza, excluindo-

se para efeito de cálculo a parcela arrecadada pelos Municípios; 

 Vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento do produto da arrecadação pela 

União sobre produtos industrializados;  
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 Vinte e cinco por cento dos recursos que os Estados receberem da União do 

produto da arrecadação sobre produtos industrializados; 

 Vinte e cinco por cento dos recursos que os Estados receberem da União do 

produto da arrecadação da contribuição de intervenção do domínio econômico. 

Para este estudo utilizaremos os impostos que contribuem para o Produto Interno 

Bruto (PIB) na ótica da produção, que o Relatório Metodológico do IBGE: Produto Interno 

Bruto dos Municípios (2008) aborda como o valor dos impostos sobre produtos líquidos de 

subsídios, por município, sendo calculado diminuindo-se do valor dos impostos os subsídios. 

Os impostos sobre produtos abrangem as três esferas: federal, estadual e 

municipal., sendo que na esfera federal temos o Imposto sobre Produtos Industrializados – 

IPI, o Imposto de Importação – II, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbios e Seguros 

ou relativas a Títulos e Valores Imobiliários – IOF, Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social – COFINS e outros impostos. 

A repartição dos impostos federais é realizada pela estrutura obtida com os dados 

dos municípios provenientes da Secretaria da Receita Federal, sendo que a estrutura da 

COFINS é utilizada para repartir os outros impostos federais sobre produtos. 

Na esfera estadual, o valor adicionado por setor, cuja fonte é o próprio PIB dos 

municípios, é a variável de rateio do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação – ICMS, que é dividido pelos seguintes setores de atividades: setor primário, 

secundário, comércio atacadista, comércio varejista e petróleo, transporte, energia, 

comunicação e outros do setor terciário. O Boletim do ICMS do Conselho de Política 

Fazendária - CONFAZ é utilizado como fonte dos valores para subdivisão em setores. 

A parcela de ICMS do setor primário é repartida entre os municípios segundo a 

estrutura do valor agregado da agropecuária, enquanto a do setor secundário é efetuada com 

base na estrutura do valor agregado da indústria de transformação e a parcela do ICMS 

relativa ao Comércio Atacadista, Varejista e Petróleo é repartida entre os municípios segundo 

a estrutura do valor agregado do comércio e serviços de manutenção e reparação. 

No tocante aos transportes, a parcela do ICMS é repartida pela estrutura do valor 

agregado dos transportes, armazenagem e correio. 

No caso da energia, a parcela do ICMS é repartida com base na estrutura de valor 

agregado da produção e distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana. 
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Tem-se ainda a repartição da parcela de ICMS da Comunicação que se dá com 

base na estrutura de valor agregado dos serviços de informação, considerando apenas os 

segmentos de telefonia fixa e móvel. 

Finalmente, a repartição entre os municípios da parcela de ICMS Outros do Setor 

Terciário é efetuada segundo a estrutura do valor agregado das atividades: comércio e 

serviços de manutenção e reparação; transportes, armazenagem e correio e serviços de 

informação (apenas os segmentos de telefonia fixa e móvel). 

Já no tocante à esfera municipal, a variável que fornece a estrutura de repartição 

do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS é o ISS arrecadado, obtido das 

seguintes fontes: sistema Finanças do Brasil – FINBRA e no caso do Estado do Ceará, do 

Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, complementadas com dados da Secretaria do 

Tesouro Nacional. 
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3 O PIB NA ÓTICA DA PRODUÇÃO  

 

A descentralização fiscal se faz presente nos municípios cearenses, assim como 

nos demais entes federativos e reflete diretamente na composição do PIB dos Municípios. 

Conforme disposto na Nota Técnica 49 do IPECE, com a unificação da metodologia para 

cálculo do PIB, ao contrário das décadas de 80/90, em que existiam pelo menos cinco 

metodologias diferentes desse cálculo nos estados, foi firmado o projeto Contas Regionais. 

Acrescente-se que a estimativa do PIB, por Unidade da Federação, é realizada 

anualmente pelos institutos de pesquisas e estatísticas estaduais e secretarias de planejamento, 

sob a coordenação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desde 1996. São 

observados para esse cálculo os mesmos procedimentos adotados para o cálculo das Contas 

Nacionais e de diversos países, baseado nas orientações de organismos internacionais, como: 

as Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, a Comissão das Comunidades 

Européias, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e o Banco 

Mundial, contidas no Manual de Contas Nacionais – System of National Accounts-1993 

(SNA), sendo observadas as devidas particularidades do País e das regiões. 

Isto posto, o PIB é entendido como o somatório dos bens e serviços produzidos no 

estado/região/país, descontadas as despesas com os insumos utilizados no processo produtivo 

durante um ano. É, ainda, a medida do total do Valor Adicionado Bruto gerado por todas as 

atividades econômicas acrescido dos impostos líquidos de subsídios: 
 

PIB = VA + Impostos líquidos de subsídios                                           (1) 
  

Os resultados das Contas Regionais são divulgados com uma defasagem de quase 

dois anos, em consequência da data de publicação de algumas pesquisas estruturais do IBGE, 

que são utilizadas para os cálculos regionais, com vistas a manter-se a uniformidade 

metodológica, entre as unidades da federação. 

Em função dessa defasagem, alguns estados, como é o caso do Ceará, 

desenvolveram metodologias, com base nas orientações das Contas Regionais, para 

mensuração de suas economias no curto prazo, em virtude da necessidade dos governos, 

iniciativa privada, bem como a sociedade em geral, de trabalharem com dados mais recentes. 

Esse projeto foi denominado de Produto Interno Bruto (PIB) Trimestral, que se 

aproxima, no geral, da metodologia das Contas Trimestrais do Brasil. 
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Ressalte-se que por uma questão de prudência divulgação trimestral dos 

resultados da economia são expressas em taxa de crescimento (%), ou seja, o PIB Trimestral, 

para a maioria não apresenta valores correntes, mostrando a evolução da economia, apenas, 

em termos de variação percentual (%), diferentemente dos resultados para o país que também 

são apresentados os valores correntes trimestrais já que são elaborados pelo próprio IBGE. 

Somente no final de cada ano é que se estima o valor do PIB anual com base nas taxas 

trimestrais. 

Atualmente, se publica as taxas trimestrais do trimestre do ano corrente contra 

igual trimestre do ano anterior; o acumulado no ano e a taxa acumulada nos últimos quatro 

trimestres de referência do índice em relação a igual período imediatamente anterior. Para o 

país, além dessas modalidades são divulgadas as taxas do trimestre corrente em relação ao 

trimestre imediatamente anterior, ou seja, o resultado é ajustado sazonalmente, retirando os 

efeitos que provocam às flutuações intra-anuais que se repetem regularmente todos os anos. 

Estas flutuações podem ocorrer devido aos fatores climáticos, às festas natalinas, carnaval, 

páscoa, às férias escolares, etc. Este ajuste é feito aplicando-se o X12-ARIMA, método 

estatístico que possibilita ajuste sazonal.  

O PIB pode ser medido pela ótica da renda, pela ótica da despesa ou pela ótica da 

produção, objeto deste estudo. Na medida do PIB pela ótica da renda soma-se os pagamentos 

aos fatores de produção empregados no processo produtivo, ou seja, capital e trabalho. Isto 

posto temos a seguinte fórmula de cálculo:  
 

VA = soma dos valores da remuneração aos fatores da produção (2) 
 

No caso do PIB medido pela ótica da despesa se utiliza a soma do total dos gastos 

dos agentes econômicos com o consumo de bens e serviços além do investimento, produzindo 

a seguinte fórmula:  
 

VA = soma dos gastos em bens de consumo + formação de capital (3) 
 

Finalmente, no caso do PIB medido pela ótica da produção, utilizado no presente 

estudo, para se chegar à mensuração do produto agregado computa-se a soma do valor 

agregado de todas as unidades produtoras da economia, com a seguinte fórmula:  
 

VA = valor produzido - valor consumido (4) 
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4 O COMPORTAMENTO RECENTE DO PIB DOS MUNICÍPIOS CEARENSES 

 

Com relação à renda gerada no território nacional, segundo Contri e Porsse 

(2006), sua principal característica é a sua elevada concentração em alguns poucos municípios 

o que não é surpreendente, em função do processo de industrialização do País, bem como em 

relação à sua forma de colonização. Trata-se de uma estrutura que se consolidou ao longo dos 

anos de formação econômica do Brasil e que apresenta pequena flexibilidade no curto prazo. 

Se, por um lado, os dados demonstram um processo de desconcentração da renda, por outro, 

fica evidente que esse processo tem sido extremamente lento (Tabela 1).  

Analisando-se a referida Tabela, observa-se que, dos 5.560 municípios existentes 

no Brasil em 2003, os 10% maiores foram responsáveis por 79,19% do PIB nacional ao longo 

da série, enquanto os 10% menores detinham em torno de 0,28% daquele agregado. Ademais, 

em 2003, os 50% menores possuíam uma participação de apenas 3,98% no total do PIB. Tais 

dados configuraram-se num Coeficiente de Gini bastante elevado, da ordem de 0,8396 em 

2003. Embora a concentração econômica tenha apresentado um aumento em 2000 e 

reduzindo-se nos anos subsequentes, essa realidade não sofreu significativas alterações ao 

longo da série. 

 

Tabela 1 – Distribuição percentual da renda, por classes de municípios e Coeficiente de Gini 
no Brasil - 1999-03 

Discriminação 1999 2000 2001 2002 2003 
10% menores 0,26 0,26 0,29 0,28 0,28 
20% menores 0,76 0,76 0,80 0,80 0,79 
50% menores 3.77 3.73 3,79 3,95 3,98 
20% maiores 88,13 88,39 88,19 87,61 87,34 
10% maiores 80,42 80,92 80,42 79,63 79,19 
Coeficiente de Gini 0,8484 0,8512 0,8481 0,8423 0,8396 

Fonte: IBGE 

 

Segundo Barreto, Almeida e Lima (2010), no que se refere ao desenvolvimento 

regional, o Governo do Estado do Ceará, a partir de 1995, priorizou a política de 

industrialização para o interior do Estado, com o objetivo de reduzir o êxodo rural e gerar 

empregos nas comunidades interioranas, sendo esta uma tentativa de descentralizar a 

concentração industrial nas proximidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), que 

aconteceu com intensidade na década de 1980. Acrescente-se ainda que em 2002, a política 

industrial passou a ter como estratégia o incentivo à formação de Clusters de atividades 

econômicas.  
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Os autores citados registram ainda que estas mudanças abrem espaço para 

questões acerca da distribuição de renda no interior do Estado, assim como da redução das 

desigualdades regionais ao longo do período. O crescimento relativo de centros urbanos 

estratégicos no interior vem proporcionando uma decrescente migração para a RMF e uma 

crescente migração da força de trabalho rural excedente para os novos centros regionais. 

Houve o que se pode chamar, conforme Bar-el et al. (2002), de “estadualização” do Interior, 

como um paralelo à “globalização” do Estado.  

Acrescentou ainda Bar-el et al. (2002) que apesar do crescimento econômico do 

Estado do Ceará ter alcançado taxas bem elevadas, nos últimos anos, em comparação com os 

outros estados do Nordeste e com o Brasil como um todo, os níveis de pobreza ainda são altos 

e as disparidades econômicas no Estado são preocupantes. 

A principal razão para a existência dessas disparidades é o fato de que a maior 

parte da população interiorana ainda depende, essencialmente, do emprego agrícola e não foi 

beneficiada pelo crescimento econômico verificado, e, com mais intensidade, nos setores 

industrial e de serviços. 

Registre-se ainda que o baixo nível de qualificação da força de trabalho cearense 

impede ganhos de produtividade, restringindo o crescimento do Estado, conforme Irffi et al. 

(2008). Isto indica que a economia cearense poderia crescer através de investimento em 

educação e capacitação, de modo a aumentar a absorção de novas tecnologias pelos 

trabalhadores.  

Acrescenta também que outro importante fator a impulsionar o crescimento 

econômico é a tecnologia. Apesar das dificuldades em desenvolver tecnologia, estados pobres 

como o Ceará têm a vantagem de poder adiantar seu nível tecnológico pela adoção de 

invenções das regiões mais desenvolvidas. Nesse contexto, a educação de qualidade é 

essencial, além de um ambiente que encoraje a produção, o investimento, a inovação e a 

difusão do conhecimento.  

Apresentamos a seguir a estrutura da economia cearense, expressa na Tabela 2, 

para a série das Contas Trimestrais de 2002-2009. Verifica-se que os resultados da economia 

cearense são mais sustentados pelo setor de Serviços, com participação em torno de 70%, 

seguido da Indústria e da Agropecuária. Ressalta-se que a Indústria é formada de quatro 

ramos: Extrativa mineral, Construção Civil, Transformação e Distribuição de energia, água, 

gás e esgoto.  
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Com relação ao setor de Serviços verificou-se que a maior participação foi na 

Administração Pública, saúde e educação pública, que girou em torno de 21,1% com um 

crescimento constante no período de 2006 a 2009, seguidas do Comércio e serviços de 

manutenção e reparação cujo índice se mantinha em aproximadamente 14% entre 2002 e 2006 

tendo apresentado crescimento no período de 2007 a 2009. 

No tocante à Indústria cujo índice apresentou uma média de 23,5% no período de 

2002 a 2009, observou-se um crescimento acima da média no período de 2007 a 2009. 

Ressalte-se o destaque da industria de transformação tendo apresentado um índice médio para 

o período de 12,8%, o que representa 54,5%, em média, do índice médio do setor de Indústria. 

Para o setor de Agropecuária observou-se uma média de representatividade de 

6,8% no período de 2002 a 2009, sendo que a agricultura representou em média 67% desse 

índice e a pecuária e pesca 33%. 

 

Tabela 2 – Estrutura Setorial (%) da economia cearense – 2002-2009  
Atividades Econômicas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agropecuária 7,1 8,4 7,1 6,0 7,3 6,2 7,1 5,1 
Agricultura, silvicultura e 
exploração florestal; 4,8 5,8 4,7 3,8 5,1 4,0 5,1 3,2 
Pecuária e pesca; 2,4 2,6 2,3 2,3 2,2 2,2 1,9 1,9 
Indústria 22.7 21,8 25,1 23,1 23,5 23,6 23,6 24,5 
Indústria extrativa mineral; 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,4 
Indústria de transformação; 13,4 13,0 13,9 12,4 12,4 12,2 12,3 12,9 
Construção civil; 5,5 4,0 5,0 4,6 4,8 5,5 5,2 5,4 
Distribuição de energia, água, gás e 
esgoto; 3,1 4,1 5,6 5,4 5,6 5,3 5,5 5,8 
Serviços 70,2 69,9 67,8 70,9 69,2 70,2 69,3 70,4 
Comercio e serviços de manutenção 
e reparação; 14,5 13,9 13,4 14,2 14,4 15,4 16,1 15,6 
Serviços de alojamento e alimentação; 1,9 2,2 2,0 2,2 2,1 2,5 2,4 2,2 
Transportes, armazenagem e correio; 3,8 4,2 4,1 4,2 4,0 3,9 3,5 4,0 
Serviços de informação; 3,2 3,1 3,3 3,4 3,2 3,4 2,7 2,4 
Intermediação financeira, seguros e 
previdência complementar; 6,3 5,9 4,7 5,3 5,2 5,7 4,8 5,1 
Serviços prestados à família e 
associativos; 2,9 2,7 2,8 2,8 2,3 2,1 1,9 2,0 
Serviços prestados às empresas; 3,2 3,6 4,5 4,7 3,6 3,6 3,3 3,8 
Atividades imobiliárias e aluguel; 9,4 9.0 8,9 8,9 8,6 7,7 8,3 7,8 
Administração, saúde e educação 
públicas; 21,0 20,8 19,7 20,3 21,1 21,3 22,1 22,8 
Saúde e educação mercantis; 2,6 2,6 2,9 3,3 2,9 3,0 2,7 2,8 
Serviços domésticos 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 

Fonte: IPECE e IBGE 
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Acrescente-se ainda que o INFORME 49 do IPECE – “A evolução do PIB nos 

Municípios Cearenses no Período de 2002 a 2010” destacou os resultados do PIB cearense 

distribuídos pelos 184 municípios cearenses e apresentou variações nominais dos valores dos 

PIB’s dos municípios destacando as 15 maiores e as 15 menores. 

Com base nesse estudo efetuamos as mesmas comparações incluindo os 

resultados do PIB em 2011, com base em dados do próprio IPECE, os quais apresentamos nas 

tabelas 3, 4, 5 e 6. 

Destaque-se nesses resultados as economias dos municípios de Fortaleza e de 

Maracanaú, que permaneceram, ao longo de dez anos, nas primeiras posições no ranking das 

economias municipais, de 2002 a 2011. Vale ressaltar que, embora nas primeiras posições, 

suas participações no PIB estadual têm diminuído, passando de 49,66%, em 2002, para 

47,675%, no caso de Fortaleza e, com relação a Maracanaú os percentuais foram os seguintes: 

5,69%, em 2002 e 5,45% em 2011. 

Com esses resultados percebe-se que municípios fora das regiões metropolitanas, 

de Fortaleza e do Cariri, se destacaram em contribuições para a economia cearense. Desta 

forma, em 2011, os municípios de Sobral, Iguatu, Itapipoca e Aracati, pela ordem de 

grandeza, aparecem dentre as quinze maiores economias. 

Outro dado relevante é o aparecimento em 2011 do município de São Gonçalo do 

Amarante entres as quinze maiores economias, ocupando a sétima colocação, quando não 

estava presente no ano de 2002, demonstrando o desenvolvimento trazido pelo Porto do 

Pecém àquela Região com o início das obras de ampliação em 2010, bem como as obras de 

construção da Siderúrgica do Pecém que se iniciaram em 2011. 

 

Tabela 3 – Os quinze maiores PIBs – Municípios selecionados – 2002   

Ranking 

2002 

Municípios 
Estrutura Setorial (%) APU Part. 

(%) 
PIB/CE 

Agr. Ind. Serv. APU/VA APU/Serv 

1 Fortaleza 0,18 18,11 81,7 13,54 16,57 49,66 
2 Maracanaú 0,11 59,36 40,52 10,69 26,39 5,69 
3 Sobral 1,84 43,52 54,64 14,13 25,86 3,26 
4 Caucaia 2,67 26,33 71 25,34 35,69 2,67 
5 Juazeiro do Norte 0,71 19,14 80,14 25,02 31,21 2,11 
6 Euzébio 1,01 59,49 39,5 7,85 19,87 1,63 
7 Crato 3,45 19,46 77,08 24,03 31,17 1,17 
8 Horizonte 3,63 61,76 34,61 11,7 33,81 1,09 
9 Pacajus 6,71 52,72 40,57 13,34 32,88 0,98 

Continua 
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Conclusão 
Tabela 3 – Os quinze maiores PIBs – Municípios selecionados – 2002 

Ranking 

2002 

Municípios 
Estrutura Setorial (%) APU Part. 

(%) 
PIB/CE Agr. Ind. Serv. APU/VA APU/Serv 

10 Iguatu 11,08 14,91 74,01 25,39 34,31 0,94 
11 Maranguape 6,42 34,74 58,84 27,14 46,13 0,89 
12 Itapipoca 11,05 30,35 58,61 26,73 45,6 0,88 
13 Aquiraz 8,44 41,49 50,07 21,69 43,32 0,87 
14 Aracati 17,35 29,05 53,61 20,04 37,39 0,8 
15 Cascavel 8,36 44,66 46,98 19,17 40,81 0,79 
       73,41 
*** Ceará 7,15 22,67 70,18 20,96 29,86 100,00 

Fonte: IPECE e IBGE 

  

Tabela 4 – Os quinze maiores PIBs – Municípios selecionados – 2011   

Ranking 

2011 

Municípios 
Estrutura Setorial (%) APU Part. 

(%) 
PIB/CE Agr. Ind. Serv. APU/VA APU/Serv 

1 Fortaleza 0,11 19,28 80,61 13,68 16,97 47,75 
2 Maracanaú 0,06 47,21 52,73 11,27 21,37 5,45 
3 Caucaia 1,24 34,99 63,77 21,41 33,57 3,68 
4 Sobral 1,59 30,27 68,14 19,51 18,63 2,77 
5 Juazeiro do Norte 0,36 16,88 82,76 23,17 28 2,56 
6 Euzébio 0,64 51,97 47,39 10,45 22,06 1,67 
7 São Gonçalo do 

Amarante 4,71 51,71 43,58 19,82 45,48 1,48 
8 Horizonte 2,61 47,45 49,94 13,8 27,63 1,22 
9 Crato  2,79 19,77 77,44 24,01 31,01 1,16 
10 Iguatu 5,01 14,26 80,73 24,64 30,52 1 
11 Maranguape 4,61 32,21 63,18 30,38 48,09 0,91 
12 Aquiraz 4,83 38,15 57,02 22,01 38,59 0,91 
13 Itapipoca 8,5 21,17 70,33 32,4 46,07 0,84 
14 Aracati 11,6 28,63 59,77 22,84 38,21 0,75 
15 Pacatuba 0,98 42,19 56,83 25 43,99 0,73 
       72,88 
*** Ceará 4,7 22,22 73,08 21,97 30,06 100,00 

Fonte: IPECE e IBGE 

 

Apesar do baixo crescimento entre 2002 e 2011 da representatividade dos quinze 

municípios de maiores PIBs (0,7%) em relação ao PIB do Ceará, chama a atenção o 

crescimento entre 2002 e 2011 da representatividade da agricultura em relação ao PIB do 

Ceará de 52,1% e o crescimento da representatividade da indústria em relação ao PIB do 
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Ceará de 2%, enquanto os índices de serviços, APU/VA e APU/SERV tiveram decréscimo 

em relação ao PIB do Ceará quando comparado o ano de 2002 com o de 2011.  

Com relação às quinze menores economias municipais, observou-se ao longo da 

série, 2002/2011, que praticamente mantiveram sua participação na economia estadual, 

passando de 0,53%, em 2002, para 0,54%, em 2011, como evidenciado nas Tabelas 5 e 6.  

Verificou-se ser esse conjunto de municípios dependente do setor público, nas três 

esferas, municipal, estadual e federal, que pode ser visto pela participação da Atividade 

Administração Pública (APU), que participava, em média, com 47% no Valor Adicionado de 

cada município, e de mais de 60% do setor de Serviços, tanto em 2002 quanto em 2011.  

Pode-se inferir, ainda, pelos dados das Tabelas 5 e 6, que a maioria desses 

municípios tem no setor Agropecuário a segunda força de suas economias, talvez explicada 

pelo crescimento dos assentamentos e da Agricultura Familiar neste período. Em menor 

proporção, encontrava-se o setor Industrial, com cerca de 10% de participação. 

 

Tabela 5 – Os quinze menores PIBs – Municípios selecionados – 2002   

Ranking 

2002 

Municípios 
Estrutura Setorial (%) APU Part. 

(%) 
PIB/CE Agr. Ind. Serv. APU/VA APU/Serv 

1 Grangeiro 14,67 8,3 77,02 55,11 71,54 0,03 
2 Altaneira 10,93 9,09 79,98 56,12 70,16 0,03 
3 General Sampaio 29,39 6,3 64,3 46,2 71,85 0,03 
4 Senador Sá 30,31 6,92 62,78 42 66,91 0,03 
5 Baixio 28,19 7,81 64 42,95 67,11 0,03 
6 Pacujá 21,16 8,35 70,48 44,66 63,36 0,03 
7 Ererê 22,9 7,32 69,78 49,06 70,3 0,03 
8 Antonina do Norte 9,21 8,59 82,2 52,13 63,42 0,04 
9 Penaforte 13,29 9,98 76,73 50,59 65,93 0,04 
10 Moraújo 21,54 8,13 70,33 49,44 70,3 0,04 
11 Jati 19,36 8,45 72,19 48,54 67,25 0,04 
12 Umari 23,63 8,54 67,83 46,83 69,04 0,04 
13 Potiretama 32,79 9,15 58,06 39,74 68,45 0,04 
14 Tarrafas 25,14 8,37 66,49 49,3 74,16 0,04 
15 Abaiara 24,06 8,43 67,51 45,91 68 0,04 
       0,53 
*** Ceará 7,15 22,67 70,18 20,96 29,86 100,00 

Fonte: IPECE e IBGE 

 
 
 
 
 



24 
 

 

Tabela 6 – Os quinze menores PIBs – Municípios selecionados – 2011   

Ranking 

2011 

Municípios 
Estrutura Setorial (%) APU Part. 

(%) 
PIB/CE Agr. Ind. Serv. APU/VA APU/Serv 

1 Grangeiro 15,71 8,92 75,37 52,59 69,78 0,02 
2 Pacujá 8,93 10,07 81 51,96 64,15 0,03 
3 Altaneira 8,04 11,48 80,48 54,73 68 0,03 
4 Baixio 17,13 10,07 72,8 47,17 64,8 0,03 
5 Ererê 17,4 9,51 73,09 48,61 66,51 0,03 
6 Antonina do Norte 6,5 11,61 81,89 49,88 60,9 0,04 
7 Umari 15,45 11,17 73,38 47,64 64,92 0,04 
8 Potiretama 22,49 8,59 68,92 41,64 60,42 0,04 
9 General Sampaio 20,12 9,38 70,5 47,03 66,71 0,04 
10 Guaramiranga 24,32 11,47 64,21 38,08 59,3 0,04 
11 Senador Sá 20,99 8,58 70,43 46,77 66,4 0,04 
12 Jati 14,5 9,97 75,53 43,57 57,68 0,04 
13 Itaiçaba 10,82 16,29 72,89 44,8 61,46 0,04 
14 Tarrafas 15,66 9,18 75,16 53,05 70,58 0,04 
15 Moraújo 11,59 13,11 75,3 51,7 68,65 0,04 
       0,54 
*** Ceará 4,7 22,22 73,08 21,97 30,06 100,00 

Fonte: IPECE e IBGE 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 O modelo de dados em painel 

 

O método de análise utilizado no presente estudo foi o de dados em painel. 

Conforme Sonaglio et al. (2010, p. 355) esta técnica constitui de uma combinação de corte 

transversal com séries de tempo. Logo, um painel tem duas dimensões de variação dos dados, 

uma espacial e outra temporal. Entre as vantagens do uso dessa técnica estão: a capacidade de 

captar a heterogeneidade entre as unidades, o aumento da eficiência das estimativas, além de 

permitir captar a dinâmica do comportamento das unidades. Contudo, torna-se necessário 

atentar para os problemas de autocorrelação e correlação cruzada – entre as unidades 

individuais no mesmo momento de tempo -, além da heterogeneidade. 

A especificação de um modelo de dados em painel consiste em:  
 

                                                        (5) 
 

Temos deste modelo que:  é um componente fixo que capta a heterogeneidade 

entre as unidades de análise, que, nesse estudo, são as exportações classificadas por 

intensidades tecnológicas e, o subscrito i, sugere que os interceptos podem ser diferentes em 

cada unidade;  representa o conjunto de variáveis explicativas, e é o termo de erro 

[ ]. 

Vale destacar que o objetivo dos dados em painel é obter os estimadores 

consistentes de  com propriedades desejadas de eficiência, sendo as suposições feitas sobre a 

correlação entre os termos aleatórios e os regressores, o que determina a forma de estimação 

não tendenciosa dos parâmetros. Logo, dois modelos básicos derivam do modelo (1), um de 

efeito fixo (EF), quando se supõe que os efeitos individuais  podem ser correlacionados com 

algum regressor de  e que a correta estimação dos modelos de efeitos fixos requer o 

controle dessa correlação. A estimação por EF não permite estimativas de características que 

não variam ao longo do tempo (topografia, etc). 

Considerando um contexto de ortogonalidade entre efeito fixo e os regressores e 

ausência de correlação entre regressores e o termo de erro aleatório , as 

estimativas de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e Mínimos Quadrados com variáveis 

dummy para cada i (LSDV) fornecerão estimadores consistentes. Supondo apenas a segunda 
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proposição, os estimadores de LSDV serão consistentes; os efeitos fixos podem ser estimados 

também de forma consistentes por MQO, quando considerado Xit  utilizando as 

variáveis em diferenças (FD-OLS), o que elimina os efeitos individuais. 

O outro modelo que deriva de (1) é o modelo de efeitos aleatórios (EA), quando 

se assume  como variável aleatória e não correlacionada com as variáveis explicativas. 

Formalmente: 
 

 
 

(6) 

 

em que:  

, com  e  

O intercepto representa o valor médio (fixo) comum para todos os interceptos das 

unidades da amostra, e o erro representa o desvio do intercepto individual de seu valor médio, 

ou seja, as diferenças no intercepto de cada unidade se refletem no termo de erro, como 

verificado em , que é o termo de erro composto; no caso do modelo de efeito aleatório é 

possível obter estimativas para as características invariantes no tempo. 

Nesse estudo, o modelo econométrico utilizado, consiste na utilização de dados 

em painel descrito como, 
 

it it i itY X c u    ;     1,......,184i  ;       2002,......,2011t   (7) 
 

Onde itY  representa o vetor da variável dependente, itX  a matriz das variáveis 

explicativas,   o vetor de coeficientes a serem estimados, ic  representa a heterogeneidade 

não observada no modelo e itu  é o erro estocástico onde se supõem que  , 0it i iE u X c  . O 

subscrito i representa a dimensão do cross-section (os 184 municípios do Ceará), os e t a 

dimensão do tempo. O Quadro 1 apresenta as variáveis dependentes e explicativas utilizadas 

no modelo. 

 

Quadro 1 – Resumo das variáveis do modelo 
Variáveis Dependentes Fonte 

(VA): Valor Adicionado a preços de 2011 em R$ Mil IBGE 
(VA_Agro): Valor Adicionado do setor Agropecuário a preços de 2011 em R$ Mil IBGE 
(VA_Ind): Valor Adicionado do setor da Indústria a preços de 2011 em R$ Mil IBGE 
(VA_Serv): Valor Adicionado do setor de Serviços a preços de 2011 em R$ Mil IBGE 

Continua 
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Conclusão 
Quadro 1 – Resumo das variáveis do modelo 

Variáveis Explicativas Fonte 
(Impostos): Arrecadação dos impostos ligados à produção a preços de 2011 em R$ 
Mil 

IBGE 

(FPM): Fundo de Participação dos Municípios a preços de 2011 em R$ Mil STN 
Fonte: Elaboração própria 

                           

A Hipótese adotada aqui é a de que existe uma relação de causalidade que parte da 

arrecadação tributária para o Valor Adicionado, ou seja, um aumento (ou redução) na 

arrecadação de impostos pelo governo teria impacto sobre o VA. Lembrando que 

diferentemente do PIB, o VA não computa qualquer relação direta do seu cálculo com os 

impostos, pois VA=PIB – arrecadação de impostos. Então o objetivo é estimar as 

elasticidades entre o VA e a arrecadação de impostos e FPM, tanto para o VA total quanto 

para os VA’s dos três setores da economia: agropecuária, indústria e serviços. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS DO MODELO  

 

Antes de apresentar os resultados estimados do modelo analisam-se as estatísticas 

descritivas das variáveis apresentadas na tabela 7, onde se verifica pelo resultado do 

coeficiente de variação1 que as variáveis apresentam uma dispersão muito alta, mesmo 

retirando o município de Fortaleza da análise, no qual apresentam os valores máximos da 

amostra e bem acima da média, esse comportamento é mantido. Portanto há uma 

heterogeneidade muito grande entre os municípios cearenses. 

 

Tabela 7 – Estatísticas descritivas das variáveis do modelo  
Estatística (VA) (VA_Agro) (VA_Ind) (VA_Serv) (Impostos) (FPM) 

Média 329,30 14,96 77,49 236,85 45,83 11,37 
Mediana 72,58 10,28 8,01 51,68 2,96 7,75 
Valor Máximo 55.896,89 190,74 11.389,97 44.471,39 9.127,56 556,29 
Valor Mínimo 9,28 0,91 0,67 6,59 0,21 2,83 
Desvio Padrão 2,387,22 14,93 502,33 1,894,92 398,64 31,04 
Coeficiente de 
Variação 725% 100% 648% 800% 870% 273% 
Nº de Observações 1840 1840 1840 1840 1840 1840 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

A tabela 8 abaixo apresenta as correlações entre as variáveis do modelo. 

Verificam-se que entre as variáveis explicativas, a arrecadação de impostos apresenta uma 

forte correlação positiva com as variáveis dependentes, exceto para o VA da agropecuária, e 

que as transferências para os municípios (FPM) apresenta correlações negativas, porém não 

significantes, em relação às variáveis dependentes.  

 

Tabela 8 – Matriz de correlação das variáveis do modelo  
 (VA) (VA_Agro) (VA_Ind) (VA_Serv) (Impostos) (FPM) 

(VA)  1.0000      
 -----       
(VA_Agro) 0.1270 1.0000     
 (0.0000) -----      
(VA_Ind) 0.9812 0.1180 1.0000    
 (0.0000) (0.0000) -----     
(VA_Serv)  0.9987 0.1209 0.9701 1.0000   
 (0.0000) (0.0000) (0.0000) -----    
(Impostos)  0.9945 0.1122 0.9774 0.9929 1.0000  
 (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) -----   

Continua 
                                                           
1 De acordo com a literatura se o coeficiente de variação (CV) < 15% (dispersão baixa); se 15 < CV < 30% 
(dispersão média) e se CV > 30 % (dispersão alta).  
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Conclusão 
Tabela 8 – Matriz de correlação das variáveis do modelo 

 (VA) (VA_Agro) (VA_Ind) (VA_Serv) (Impostos) (FPM) 
(FPM)  -0.0102 -0.0150 -0.0131 -0.0092 -0.0106 1.0000 
  (0.6624) (0.5200) (0.5751) (0.6919) (0.6488) -----  

Nota: Os valores em parênteses representam os p-valores do teste de significância para as correlações. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

A Tabela 9 a seguir apresenta os resultados da estimação do modelo de dados em 

painel tendo como a variável dependente o logaritmo do PIB per capita. O modelo foi 

estimado com as variáveis em logaritmo, nesse caso os coeficientes estimados ( i ) 

representam as elasticidades, isto é, uma variação percentual na variável explicativa ocasiona 

uma variação em   por cento na variável dependente. 

 

Tabela 9 – Estimativas do modelo de dados em painel com efeito fixo  

Variáveis Explicativas 
Variáveis Dependentes 

VA VA_agro VA_ind VA_serv 
Intercepto 3.7989 1.5694 1.2749 3.7378 
erro padrão 0.1024 0.0962 0.1175 0.1425 
P-valor  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Impostos 0.6813 0.3061 0.9159 0.6430 
erro padrão  0.0097 0.0052 0.0069 0.0148 
P-valor  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
FPM -0.1414 0.1638 -0.0693 -0.2652 
erro padrão 0.0479 0.0455 0.0567 0.0655 
P-valor  0.0032 0.0003 0.2222 0.0001 
R2 0.9369 0.4087 0.9306 0.9245 
Estatística - F 132.6616 6.1792 119.8769 109.4025 
P-valor 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

A tabela 9 acima apresenta as estimativas do modelo de dados em painel com 

efeito fixo2 para o VA total e os VA’s dos grandes setores. Verifica-se que em relação aos 

impostos, para todos os casos os coeficientes mostraram-se estatisticamente significantes a 

1%, onde o aumento de 1% na arrecadação dos impostos ocasiona um aumento de 0,68% no 

VA total. Em relação aos setores, o que apresentou maior elasticidade foi a indústria com uma 

elasticidade de 0,91, seguidos dos setores de serviços e agropecuária, com elasticidades 

respectivamente iguais a 0,64 e 0,30. Já para a variável FPM, esta não se mostrou 

                                                           
2 Aplicou-se o teste de Hausman para verificar se o modelo de dados em painel seria estimado com efeito fixo ou 
aleatório. Para os setores da agropecuária e indústria o teste indicou efeito aleatório e para o total da economia e 
serviços, o teste indicou efeito fixo. Como para todos os casos, os coeficientes estimados para os dois tipos de 
efeitos, apresentaram diferenças insignificantes, apresentou-se para todos os casos o modelo com efeito fixo.  
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estatisticamente significante somente para a indústria, enquanto que, para os outros casos, as 

elasticidades mostraram-se negativas para o VA total (-0,14) e para os serviços (-0,26) e 

positiva para a agropecuária (0,16). 

O efeito positivo entre a arrecadação de impostos e o VA pode estar ligado ao fato 

de que municípios com maior arrecadação são beneficiados com maiores gastos públicos o 

que propicia um maior nível de atividade econômica e, consequentemente, um aumento no 

valor adicionado, enquanto que o sinal negativo das transferências pode estar ligado ao fato de 

que municípios mais desenvolvidos recebem menos transferências e, além disso, no Ceará as 

transferências do FPM são utilizadas quase que exclusivamente para o pagamento de custeio 

da máquina pública e não para gastos públicos que favoreçam o aumento no nível de atividade 

econômica. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Partindo da hipótese que existe uma relação entre parte da arrecadação tributária 

para o Valor Adicionado, ou seja, um aumento (ou redução) na arrecadação de impostos pelo 

governo teria impacto sobre o VA, e lembrando que diferentemente do PIB, o VA não 

computa qualquer relação direta do seu cálculo com os impostos, pois VA = PIB – 

arrecadação de impostos, o presente trabalho teve como objetivo estimar as elasticidades entre 

o VA e a arrecadação de impostos e FPM, tanto para o VA total quanto para os VA’s dos três 

setores da economia: agropecuária, indústria e serviços. 

Como se observou pelos resultados apresentados anteriormente, o setor que mais 

se beneficia com o aumento da arrecadação de impostos é a indústria, seguido dos setores de 

serviços e agropecuária.  O aumento da arrecadação de impostos tende a aumentar os gastos 

públicos e, consequentemente, propiciar um aumento no nível de atividade econômica do 

município. 

Registre-se ainda que em relação às transferências oriundas do Fundo de 

Participação dos Municípios o único setor que apresentou um impacto positivo foi a 

agropecuária, enquanto que para a indústria ela não é significante e para os serviços 

apresentou-se um efeito negativo. Desta forma verifica-se que com o aumento das 

transferências de recursos do FPM tende a aumentar o nível de atividade do setor 

agropecuário. 
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