
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E

CONTABILIDADE

PROGRAMA DE ECONOMIA PROFISSIONAL

BRUNO DE OLIVEIRA CARNEIRO

UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA NA GESTÃO

ORÇAMENTÁRIA DOS ESTADOS BRASILEIROS

FORTALEZA

JULHO/2018





BRUNO DE OLIVEIRA CARNEIRO

UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA NA GESTÃO

ORÇAMENTÁRIA DOS ESTADOS BRASILEIROS

Dissertação apresentada ao Programa de
Economia Profissional, da Universidade
Federal do Ceará, como requisito parcial para
obtenção do título de Mestre em Economia.
Área de concentração: Economia do Setor
Público.
Orientador: Prof. Dr. Andrei Gomes Simonassi.

FORTALEZA
2018



BRUNO DE OLIVEIRA CARNEIRO

UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA NA GESTÃO

ORÇAMENTÁRIA DOS ESTADOS BRASILEIROS

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado
Profissional em Economia do Programa de Pós-
Graduação em Economia – CAEN, da
Universidade Federal do Ceará, como requisito
parcial para obtenção do título de Mestre em
Economia. Área de concentração: Economia do
Setor Público.

Orientador: Prof. Dr. Andrei Gomes Simonassi.

Aprovada em: 12/07/2018.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Andrei Gomes Simonassi (Orientador)

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Ronaldo de Albuquerque e Arraes

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. José Henrique Felix Silva

Universidade Federal do Ceará (UFC)



AGRADECIMENTO

A Deus por ter me dado saúde e força para superar as dificuldades.

À minha mãe Raquel, ao meu pai Nilton e minha irmã Mila, minhas maiores

referências de amor e de respeito ao próximo.

Ao Prof. Dr. Andrei Simonassi pelo aprendizado, desde o início desse desafio, me

ajudando sempre que os desafios pareciam ser maiores do que as minhas forças.

Aos meus colegas de Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que me

incentivaram desde o início dessa caminhada e me deram a mão sempre que precisei.

Ao companheiro Felipe Bastos, por estar disponível e paciente, contribuindo com

ideias valiosas para o aprimoramento deste estudo.

Ao Clube Atlético Mineiro, nas vitórias e nas derrotas.

E a todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação, o meu

muito obrigado.



“be you never so high the law is above you”

(Thomas Fuller)



RESUMO

O estudo realiza uma proposta de avaliação do padrão de governança na gestão orçamentária

das 27 (vinte e sete) unidades federativas do Brasil com dados disponíveis entre 2014 e 2017,

considerando como proxy para aferir o padrão de governança a evolução da imprecisão

orçamentária destes entes em um período que incorpora a transição para mudança de governo.

A relevância da análise da precisão do orçamento é reconhecida por organismos internacionais,

como o Banco Mundial e OCDE, que têm desenvolvido mecanismos de acompanhamento da

qualidade do orçamento público, como é o caso do PEFA (Public Expenditure and Financial

Accountability) utilizada neste estudo, complementado por testes econométricos de raiz unitária

para dados em painel. A partir da medida de imprecisão obtida com a metodologia PEFA para

as variáveis de receitas, despesas, investimentos e endividamento, os testes de raiz unitária

investigaram a dinâmica dos mesmos, sob a hipótese subjacente de que um comportamento

explosivo para a imprecisão das variáveis fiscais sugere um baixo padrão de governança na

gestão orçamentária dos estados. Os resultados do estudo permitiram constatar um menor

padrão de governança do lado da despesa pública, muito embora em termos globais todos os

indicadores tenham se mantido dentro de um padrão considerado aceitável para governança no

orçamento público. Em conjunto, muito embora a imprecisão constatada do lado da despesa e

dos investimentos sugira a necessidade de elevação do padrão de governança nestas rubricas,

em termos globais, no período analisado nem a mudança de gestão parece ter comprometido a

gestão orçamentária estadual.

Palavras-Chave: Metodologia PEFA. Raiz Unitária. Governança. Orçamento Público.



ABSTRACT

The study makes an evaluation proposal of the governance pattern in the budget management

of the 27 (twenty seven) states with data available between 2014 and 2017, considering as a

proxy to measure the governance pattern, the evolution of the budget inaccuracy of these

entities in a period that incorporates the transition to the change of the government. The

relevance of the budget accuracy analysis is recognized by international organizations, such as

the World Bank and OECD, which have developed monitoring mechanisms of the public

budget quality, such as PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability) used in this

study, complemented by unit-root econometric tests for panel data. From the imprecision

measure obtained with the PEFA methodology for the variables of revenues, expenses,

investments and indebtedness, the unit root tests investigated their dynamics, under the

underlying hypothesis that an explosive behavior for the imprecision of fiscal variables suggests

a low standard of governance in the budget management of the states. The results of the study

alloweded to show a lower governance pattern on the public expenditure side, although overall,

all indicators remained within a standard considered acceptable for governance in the

government budget. Taken together, although the perceived lack of precision on the expenditure

and investment side suggests the need to raise the governance standard in these headings

overall, in the period under review, not even the change of the management seems to have

compromised the state budget management.

Keywords: PEFA Methodology. Unitary Root. Governance. Public budget.
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1 INTRODUÇÃO

Em nosso ordenamento jurídico, a Constituição Federal de 1988 trouxe importantes

inovações às normas gerais de finanças públicas, em especial, ao orçamento público. Com as

mudanças, o orçamento, que era visto tão somente como uma mera peça de previsão da receita

e fixação da despesa, passou a ser um instrumento efetivo de integração com o planejamento

governamental, transparecendo as prioridades e estratégias com um só propósito: o bem-estar

da coletividade.

Neste contexto, visando proporcionar maior eficiência à gestão das contas públicas,

foi elaborada a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)1, propondo maior rigor no cumprimento

aos dispositivos constitucionais. Esta lei definiu novas responsabilidades voltadas ao gestor,

com relação aos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Desse

modo, a lei impôs ao chefe do Poder Executivo de cada ente federado, que em nome dos

cidadãos, e eleitos por esses, estabelecer as políticas a serem mantidas ou criadas no próximo

ciclo orçamentário.

Entretanto, essas políticas a serem implementadas no orçamento, muitas vezes, não

correspondem aos interesses da sociedade. Azevedo (2013) explica que os cálculos das

estimativas de receitas e despesas são informações exclusivas do Poder Executivo e a

informação que se torna pública, ou seja, aquela que é inserida no orçamento, não

necessariamente corresponde aos cálculos dos gestores. O autor ressalta que essa discrepância

pode surgir em função de interesses políticos, que acaba proporcionando um orçamento sub ou

superestimados.

Além da questão política, o indicador de desvio orçamentário poderá advir de erros

intencionais na estimação, que provém da carência de habilidade técnica na elaboração do

planejamento. Nesse caso, o agente está sujeito às dificuldades técnicas e à racionalidade

limitada no momento do processo de construção do orçamento, que por sua vez, resultarão em

erros de mensuração.

Como consequência de fatores políticos e capacidade técnica, é bem possível surgir

desequilíbrio das contas públicas. Num dado instante, as receitas e as despesas em comparação

entre o previsto e o realizado poderão ensejar a ocorrência de superávit ou déficit orçamentário.

Além disso, há o risco de acontecer a insuficiência ou excesso de arrecadação, ou seja, quando

1 Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. Estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Brasília, DF, maio
2000. Disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm>. Acesso em: 03 jun. 2018.
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a receita arrecadada for menor ou maior, respectivamente, que a receita estimada. Já, na relação

entre a despesa prevista e a executada, existirá a situação de economia ou excesso de despesa.

O excesso é negativo e a economia é positiva.

Como se pode perceber, a imprecisão orçamentária impacta na credibilidade da

informação perante a sociedade, os órgãos de controle e dentro do próprio Governo, que passam

a não utilizá-la para avaliar a eficiência da gestão pública. Rezende e Cunha (2013), explica

que o indicador de desvio afeta diretamente duas das quatro qualidades básicas que o orçamento

necessita para possuir credibilidade: o equilíbrio e a previsibilidade. E afeta indiretamente as

outras duas qualidades, que são a compreensão e a vitalidade democrática.

Tendo em vista os desequilíbrios das contas públicas, o estudo se justifica pela

expressiva movimentação de recursos públicos dos estados brasileiros. Segundo o site

impostômetro2, em 2016, os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, por exemplo,

arrecadaram juntos 58,34% do total da arrecadação da União. Esse montante supera, por

exemplo, o orçamento da Argentina3.

Outro motivo que justifica o estudo baseia-se na pouca transparência que as

alterações do orçamento estão sujeitas ao longo de um período, quando comparadas às

informações inicialmente divulgadas nas leis orçamentárias. Almeida e Rezende (2015)

ressaltam que o jogo do faz de conta pode ser assim resumido. A proposta enviada pelo

Executivo não dá espaço para a intervenção do Legislativo, visto que a legislação vigente não

permite que despesas sejam autorizadas sem que existam recursos para financiá-las. Isso conduz

o Congresso a proceder uma revisão para elevar a receita que constará da lei que aprova o

orçamento anual (LOA), num procedimento que, em anos de baixo crescimento, sempre resulta

num montante efetivamente arrecadado inferior ao previsto.

Nesse ambiente, a presente pesquisa tem como objetivo analisar o grau de

imprecisão das estimativas do orçamento público dos estados brasileiros, a partir das principais

contas de receitas e de despesas, bem como avaliar a dinâmica de indicadores elaborados a

partir da metodologia PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability), sob a hipótese

de que uma tendência explosiva dos desvios das rubricas realizadas em relação aos respectivos

valores previstos sugerem um baixo padrão de planejamento e, por conseguinte, um baixo nível

de governança da gestão orçamentária.

2 IMPOSTÔMETRO. Disponível em <https://impostometro.com.br/>. Acesso em: mai. 2018.
3 AFIP. Informe de Recaudación: Año 2016 y IV Trimestre 2016. Buenos Aires, 2016. Disponível em:
<http://www.afip.gob.ar/institucional/estudios/archivos/informe.4.trimestre.2016.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2018.
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Desse modo, a metodologia aplicada neste trabalho buscou aferir o impacto da

governança orçamentária, a fim de propor uma avaliação da eficiência da gestão pública dos

estados brasileiros. Para tanto, utilizou-se uma combinação entre as noções de teste de raiz

unitária e o modelo de avaliação de finanças públicas desenvolvido pelo PEFA Framework,

permitindo investigar um padrão de governança. Dentre os resultados, os índices de desvios

revelam, numa visão geral, um comportamento equilibrado da gestão orçamentária dentro de

padrões aceitáveis de governança, embora exista um descompasso entre os indicadores obtidos

para as variáveis de receitas e despesas, marcado principalmente pelo baixo desempenho dos

gastos públicos.

Além desta introdução, o artigo está organizado em quatro seções. A seção seguinte

faz uma abordagem à revisão da literatura, contextualizando uma coleção das principais fontes

sobre tema. A terceira descreve as evidências empíricas, apresentando as especificações do

modelo, variáveis utilizadas e a descrição do banco de dados. A seção quatro apresenta a

discussão dos resultados, pelas estimações dos modelos sugeridos. E, por fim, a quinta destaca

a conclusão dos resultados.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Planejamento e orçamento público

Para efetuar uma análise sobre a eficiência da gestão pública, pelos indicadores de

desvios orçamentários dos estados brasileiros é necessário, preliminarmente, discutir e

compreender alguns conceitos que abrangem o processo de planejamento, orçamento e suas

ações.

A ação planejada do Estado, quer na manutenção de suas atividades, quer na

execução de seus projetos, materializa-se pelo orçamento público, que é a peça que dispõe o

Poder Público (em qualquer de suas esferas) para expressar, em determinado período, seu

programa de atuação, discriminando a origem e o montante dos recursos a serem obtidos, bem

como a natureza e o montante dos dispêndios a serem efetuados (PISCITELLI, 2004).

Por sua vez, o orçamento público, como instrumento de planejamento e execução

das finanças públicas, permite avaliar se as demandas dos cidadãos estão sendo atendidas e

identificar onde é preciso melhorar e quais impedimentos legais e normativos para um bom

desempenho, de forma que se possa informar aos Poderes a necessidade de efetuar mudanças

(CHIAVENATO, 2008).
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Assim, o orçamento público é visto como a manifestação numérica da atividade

financeira do Estado, na medida em que quantifica os recursos disponíveis para a realização de

seus fins (SILVA, 2007). Essa ferramenta formaliza a vida financeira do país, porquanto estima

as receitas necessárias e autoriza as despesas correspondentes para assegurar a execução dos

programas elaborados pelo ente estatal (BALEEIRO, 2012).

A Constituição Federativa de 1988, nos artigos 165 ao 169, descreve o atual modelo

orçamentário, composto por três instrumentos: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes

Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual. Nessa linha de raciocínio, Giacomoni (2012)

elucida que a integração entre o plano plurianual e o orçamento anual fica ainda mais bem

explicitada por meio do papel cumprido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que além de

fornecer orientação para a elaboração dos orçamentos anuais, tem por finalidade destacar, da

programação plurianual, as prioridades e metas a serem executadas em cada orçamento anual.

Entende-se assim que o sistema de planejamento e orçamento estabelecido para a

União, Estados, Distrito Federal e Municípios é composto pelos instrumentos do PPA, LDO,

LOA, e que possuem funções distintas, porém interligadas entre si, cabendo sua elaboração pelo

poder executivo e sua aprovação pelo legislativo.

Todavia, Cervo (2012) alerta que, na maioria dos órgãos públicos, esse

planejamento não é realizado de forma eficaz, devido à postura dos responsáveis pelas áreas de

planejamento e orçamento, em considerar que todas as necessidades coletivas são prioritárias,

isto é, em face da escassez de recursos financeiros, os mesmos não sabem priorizar as reais

necessidades da população. Por conseguinte, o orçamento passará a ser cada vez menos um

instrumento de planejamento das ações governamentais, propondo-se apenas a atender as

exigências impostas pela legislação. Em síntese, não há, portanto; como se pensar em

planejamento sem se aperfeiçoarem os orçamentos para que eles reproduzam fielmente os

planos de governo e as políticas públicas.

2.2 Fatores associados à ineficiência orçamentária

Em decorrência da distorção orçamentária provocada pela deficiência do

planejamento, verifica-se uma robusta diversidade de trabalhos acadêmicos, como

monografias, artigos, dissertações e teses, que delimita o problema ao desequilíbrio e

imprecisão das contas públicas.

Um dos pioneiros do tema, Sandars e Lindars (1912, apud AZEVEDO, 2013)

discutiram a metodologia de alocação de despesas no orçamento público, e concluíram que o
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método incremental de prever as receitas e despesas é uma das causas da sua ineficiência.

Materiais que foram consumidos em grande quantidade em determinado período podem não

ser mais necessários na mesma quantidade nos anos seguintes, e quando utilizada a série

histórica para elaboração dos orçamentos seguintes, os gastos são mantidos pela média, o que

traz ineficiência tanto na alocação, quanto nos gastos realizados, devido a um crédito maior. A

média de gastos não pode ser utilizada como único instrumento de previsão dos gastos futuros.

Nos tempos atuais, Slomski (2007) realizou um estudo sobre a eficiência da

previsão das receitas orçamentárias, comparando-se o período anterior e posterior ao advento

da LRF para o município de Londrina-PR. O autor efetuou uma análise por meio de regressão

múltipla, comparando-se o coeficiente de determinação (R2)4 dos dois períodos. Concluiu que

houve uma melhora na previsão das receitas após a publicação da LRF, a partir da melhora do

resultado apurado para o coeficiente de ajustamento do (R2).

No entanto, os dados refletem apenas o município de Londrina-PR, não podendo

ser aplicado ao conjunto de municípios brasileiros, muito menos aos Estados, os quais podem

apresentar resultados diversos dos encontrados neste trabalho. Esta limitação do artigo sugere

que outras pesquisas podem reaplicar o estudo em outros municípios ou estados e comparar

com os resultados.

Slomski (2007) afirma que efetuar a previsão das receitas e fixação das despesas

em um passado recente de inflação alta era muito difícil, porém, após mais de duas décadas de

calmaria inflacionária, não há razão para a elaboração de peças orçamentárias não executáveis

em pelo menos 90% da previsão inicial.

Por seu turno, Rocha (2008, apud AZEVEDO, 2013) analisou a previsão das

receitas de IPTU e ISS de 26 municípios acima de 20.000 habitantes do Estado do Rio Grande

do Norte pela Análise de Variância (ANOVA) e concluiu que não existe relação entre o

tamanho do município e a qualidade da previsão das receitas no orçamento, pois dentro do

grupo com melhor desempenho existem pequenas, médias e grandes cidades.

Azevedo (2013) realizou uma pesquisa sobre a eficiência dos orçamentos, por meio

da imprecisão na estimação orçamentária dos municípios brasileiros. O referido autor comenta

que a falta de planejamento dos municípios em pontos como o planejamento fiscal, o pagamento

de dívidas e a previsão de novos investimentos pode implicar no aumento do endividamento.

4 R2, também chamado de coeficiente de determinação é uma medida de ajustamento de um modelo estatístico
linear generalizado, como a regressão linear, em relação aos valores observados. O R2 varia entre 0 e 1,
indicando, em percentagem, o quanto o modelo consegue explicar os valores observados. Quanto maior o R²,
mais explicativo é o modelo, melhor ele se ajusta à amostra.
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Isto porque não existe foco na importância do processo de elaboração do orçamento, e com

isso, são autorizados gastos acima da capacidade de arrecadação.

Acrescentando, Azevedo (2013) diz que as diversas formas de alterações no

orçamento, durante a sua fase de execução, trazem um outro reflexo, que é uma diminuição na

negociação e na transparência. No momento em que o orçamento é elaborado, existe uma

discussão com os atores que atuam no processo orçamentário, e as informações são amplamente

divulgadas e apresentadas em audiências públicas como prevê a legislação. Mas o mesmo

processo de discussão e transparência não ocorrem quando as alterações são realizadas

posteriormente de forma discricionária pelo gestor, na maioria das vezes por decreto, sem o

envolvimento do Legislativo.

Por último, Zielinsski, Hirt e Witt (2017) analisaram que a imprecisão orçamentária

não é decorrente apenas de erros no momento de criação do orçamento no que se refere à

estimativa, mas também pela existência de determinadas estratégias aplicadas no orçamento,

como a subestimação da receita ou a superestimação das despesas. A subestimação da receita

propicia que ocorra um excesso de arrecadação, sendo este um fundamento para a abertura de

créditos adicionais. A superestimação da despesa ocorre quando existe um gasto além do

necessário.

Essas autoras concluíram que a falta de um planejamento adequado e de um sistema

de controle eficiente pode ocasionar o alto nível de imprecisão orçamentária e inúmeras

suplementações orçamentárias, pois não existe foco na importância do processo de elaboração

do orçamento e são autorizados gastos acima da sua capacidade de arrecadação, o que acaba

provocando distorções no orçamento dos municípios.

2.3 Controle e fiscalização dos orçamentos públicos

Em busca de assegurar a supremacia do interesse público, principalmente, quanto

ao bom uso dos recursos do Estado, cumpre debater as formas de fiscalização e de controle da

gestão governamental. O art. 70, da Constituição Federal de 1988, trata da fiscalização e

controle das finanças públicas no Brasil, nestes termos:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
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Como se vê, a fiscalização tem por objeto três elementos distintos: legalidade,

legitimidade e economicidade. A legalidade está relacionada com a observância dos requisitos

normativos para a realização do gasto público; a legitimidade está relacionada com a eficiência

do gasto; e, ainda, a economicidade se refere ao menor custo para a realização da despesa.

(PISCITELLI, 2012).

Adicionalmente, o referido texto constitucional denota os tipos de controle da

administração pública. Abraham (2012) acrescenta que é possível identificar a maneira pela

qual esse controle se desenvolve. No Brasil, é possível identificar duas formas de controle, o

controle externo e o controle interno, ou seja, o controle externo exercido pelo Poder Legislativo

de cada ente, auxiliado pelo respectivo Tribunal de Contas; e o controle interno desempenhado

pelo sistema de controle específico que cada poder deve ter dentro da sua própria estrutura.

Meirelles (2013), cita outra forma de controle: o Controle Externo Popular, que é

exercido diretamente pelo povo por meio de ações processuais como o mandado de segurança

e a ação popular. Esse termo é também conhecido como Controle Social5, que objetiva

disponibilizar aos cidadãos o direito não só de escolher seus governantes, mas também de

exercer o controle do gasto do dinheiro público.

2.4 Modelo de avaliação orçamentária – PEFA Framework

Como ferramenta de auxílio ao controle e à fiscalização, diversos programas,

estudos, procedimentos e metodologias foram desenvolvidos para diagnosticar e monitorar a

performance e a evolução das boas práticas de governança pública. Assim, foi desenvolvido o

PEFA6 (Public Expenditure and Financial Accountability), que é uma metodologia capaz de

avaliar o desempenho de Gestão de Finanças Públicas – GFP – na consecução dos resultados

orçamentais desejáveis, como: disciplina fiscal agregada, alocação estratégica de recursos, e

prestação de serviços eficiente.

Historicamente, o PEFA7 surgiu a partir de uma agenda de atingimento da

efetividade dos gastos públicos no mundo, alinhada às agendas internacionais a partir da

Declaração de Paris (OCDE, 2005) e a Accra Agenda for Action (AAA, 2008), ambas iniciativas

da OCDE (Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico). Essas agendas

5 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. Controle social. Brasília, maio 2018. Disponível em:
< http://www.portaldatransparencia.gov.br/controleSocial >. Acesso em: 03 mai. 2018.

6 PEFA - Public Expenditure and Financial Accountability. Disponível em: <https://pefa.org/>. Acesso em: 05
ju. 2018.
7 Id, 2018.
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internacionais se concentram no fortalecimento e na utilização dos sistemas nacionais, bem

como na mensuração da eficiência desses sistemas. A última versão do PEFA8 ocorreu em 2016,

por meio do relatório denominado Framework for Assessing Public Financial Management.

Nessa atualização, além de preservar o conteúdo das edições anteriores, introduziu um foco nos

elementos de controle financeiro interno para fins de avaliação da gestão das finanças pública.

O PEFA9 Framework dispõe de 31 (trinta e um) indicadores específicos que

permitem a avaliação de desempenho da GFP de países, ao longo do tempo. Tais indicadores

estão distribuídos em sete pilares (dimensões), que definem os elementos principais de um

sistema de gestão das finanças públicas, que são: credibilidade do orçamento; transparência das

finanças públicas; gestão de ativos e passivos; estratégia fiscal baseada em políticas e

orçamentação; previsibilidade e controle na execução do orçamento; contabilidade e relatórios;

e fiscalização e auditoria externa.

Importante ressaltar que o PEFA possibilita analisar as contas em entidades

subnacionais (SNG – Sub-national Governement). De acordo com o relatório PEFA Framework

for Assessing Public Financial Management, existem três tipos de análise de governo: central;

estadual, provincial ou regional; e local (municipal).

Nessa perspectiva, o PEFA Framework, dentre as várias metodologias aplicadas à

modernização do setor público, está disponível à temática da governança pública, que prega

uma gestão administrativa voltada a servir em vez de dirigir, o que já demonstra uma nova

abordagem dada à função da administração pública mais alinhada ao modelo gerencial

(DENHARDT, 2000).

2.5 Importância da governança pública e eficiência no plano orçamentário

Considerando a necessidade de realizar e obter resultados em benefício da

sociedade, a governança surge como proposta de inovar a atuação da administração pública.

Para Souza e Siqueira (2007), a aplicação da governança no setor público está relacionada com

a nova gestão pública. Entende-se como governança pública o conjunto de princípios básicos e

práticas que conduzem a administração pública ao alcance da eficiência, eficácia e efetividade

nos seus resultados, através de um melhor gerenciamento dos seus processos e das suas

8 PEFA, 2018.
9 Id, 2018.
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atividades, promovendo a prestação de contas com responsabilidade e a transparência de suas

ações (BIZERRA, 2011).

A partir do conceito de governança pública, pertinente destacar a palavras:

eficiência, eficácia e efetividade. A edição da Emenda Constitucional nº 19/98 inovou ao

estabelecer o Princípio da Eficiência na administração pública, como parte das reformas

gerenciais adotada no Brasil. Meirelles (2013) diz que o Princípio da Eficiência exige que a

atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais

moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada

apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório

atendimento das necessidades da comunidade e seus membros.

Observa-se que a governança pública, como instrumento de eficiência, integra uma

diversidade de temas, em especial, ao planejamento e orçamento. Segundo Camargo e Farber

(2014), o processo de planejamento, execução e controle do orçamento público é de vital

importância para uma gestão eficiente dos recursos públicos. Nesse sentido, Jacques, Vicente e

Ensslin (2013) explicam que para mensurar a governança pública desenvolveram-se

indicadores, principalmente, orientados à governança orçamentária.

As avaliações de resultados objetivam uma análise, a partir de indicadores de

desempenho (eficiência, eficácia e efetividade), voltadas ao modelo de governança pública. De

acordo com o Manual Técnico do Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão – MTO

(2018), a principal função do indicador é possibilitar a mensuração da atividade estatal e, com

isso, gerenciá-la e intervir no que for necessário. Depois da disposição expressa de um deles no

texto constitucional, os indicadores de desempenho (eficácia, eficiência, efetividade,

economicidade) passaram a ter um valor jurídico relevante.

Por fim, a eficiência torna-se um termômetro entre a atuação do Estado e a

satisfação do cidadão. Não se confunde com os princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade que é um aferidor de produtividade, ou seja, o quanto se consegue produzir

pela administração pública com os meios disponibilizados pelos instrumentos de planejamento

orçamentário. Há casos e casos, e os indicadores de mensuração de eficiência devem ser

construídos de acordo com a governança pública (BLIACHERIENE; RIBEIRO; FUNARI,

2013).
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3 EVIDÊNCIA EMPÍRICA

A seção anterior foi dedicada a identificar os principais referenciais teóricos, as

pesquisas relevantes e um modelo de avaliação relacionado ao processo de planejamento e

orçamento público, com o propósito de alcançar o objetivo de estudo, que é medir o grau de

imprecisão das receitas e despesas orçamentárias dos estados brasileiros, investigando os

fatores associados ao desequilíbrio das contas públicas.

Nesse cenário, o foco desta seção é apresentar e examinar a dinâmica das variáveis

que serão manipuladas no modelo econométrico. As variáveis são resultantes de uma avaliação

de desvios formada pela comparação entre os valores orçados e executados entre as contas

contábeis de receitas correntes, receitas tributárias, despesas com juros e encargos da dívida,

despesas com amortizações da dívida, despesas com investimentos, despesas totais, além do

serviço da dívida pública e da governança fiscal de todos entes estaduais.

Para evidenciar o grau imprecisão dos orçamentos públicos estaduais, as tabelas de

1 a 7 demonstram os resultados das variáveis, quando confrontados os valores previstos com os

valores executados ao final do exercício. Com intuito de facilitar a análise e interpretação, os

dados estaduais foram consolidados de forma regionalizada.

De início, a Tabela 1 apresenta os dados da imprecisão orçamentária da receita

corrente, a partir dos indicadores de desvio calculados, com base na metodologia PEFA

Framework, entre 2014 e 2017 nas unidades federativas do Brasil.

Tabela 1 - Indicadores de Desvios para Receita Corrente Regionais e Nacional, 2014-2017

Anos
Regiões e Média Nacional

Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte Nacional

2014 1,01 1,01 1,05 1,00 1,05 1,02

2015 0,97 0,95 1,01 0,97 0,98 0,97

2016 0,95 0,93 0,94 1,06 1,04 1,00

2017 0,98 1,04 1,00 1,04 0,99 1,01

Média 0,98 0,98 1,00 1,01 1,02 1,00

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional.

As receitas correntes são aquelas arrecadadas dentro do exercício financeiro,

aumentando as disponibilidades financeiras do Estado, em geral, com efeito positivo sobre o

patrimônio líquido e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos
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programas e ações orçamentárias, com vistas a satisfazer as finalidades públicas. Compreendem

as receitas tributárias, patrimoniais, industriais e de serviços, entre outras10.

Destarte, a primeira evidência percebida é haver um equilíbrio na dinâmica da

receita corrente orçamentária em relação à média nacional, ou seja, a soma das médias dos 04

(quatro) períodos, por regiões brasileiras apresenta pouca variação, quando confrontadas com

o nível nacional, que é de 1,00. Infere-se desse equilíbrio, que os estados possuem um modelo

de governança concentrado a cumprir as metas estabelecidas na gestão orçamentária da receita

corrente, demonstrando assim, uma margem mínima de variação entre orçado e arrecadado com

relação à média nacional.

Numa análise isolada, a região sul e sudeste mostrou uma arrecadação inferior ao

planejado, em menos 2% (dois por cento), exibindo uma insuficiência de arrecadação de

receitas correntes. Nesse caso, uma ineficiente gestão da receita corrente implica em menos

recursos destinados a realizar as demandas da sociedade. Por outro lado, a região norte expõe a

realização da receita corrente superior ao previsto em mais de 2% (dois por cento). Uma

arrecadação superior à prevista no orçamento pode simboliza um fato positivo, visto que o

administrador público poderá contar com elas para fazer frente às despesas públicas, além

permitir que seja utilizada como fonte de abertura de crédito adicional. Adiante, a Tabela 2

apresenta os dados dos indicadores de desvio para a receita tributária, para os períodos de 2014

a 2017.

Tabela 2 - Indicadores de Desvios para Receita Tributária Regionais e Nacional, 2014-2017

Anos
Regiões e Média Nacional

Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte Nacional

2014 1,02 0,99 1,07 1,03 1,05 1,03

2015 0,95 0,89 0,99 0,98 0,96 0,96

2016 0,96 0,93 0,92 1,01 0,97 0,97

2017 1,01 1,01 0,96 1,04 1,00 1,01

Média 0,99 0,95 0,99 1,02 1,00 0,99

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional.

10 Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor
Público. 7 Ed. Brasilia, DF, 2017. Disponível em:
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3
o+Vers%C3%A3o+Final.pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-b0acd3923f6d>. Acesso em: 22 mai. 2018.
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A receita tributária deriva da arrecadação estatal de tributos, dos quais são espécies

os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias, os empréstimos compulsórios e as

contribuições especiais, todos estabelecidos em lei em caráter permanente ou não.

Teoricamente, as receitas tributárias têm como finalidade o custeio das despesas estatais e suas

necessidades de investimento11.

Interpretando os resultados acima, constata-se que os índices da receita tributária

apontam poucas oscilações entre as regiões brasileiras, tomando-se como base a média

nacional, de 0,99. Isso permite dizer uma similaridade das receitas tributárias em relação às

receitas correntes, que também mantiveram um comportamento equilibrado. De forma

regionalizada, a média dos estados da região sudeste (0,95) revela maior imprecisão,

repercutindo numa baixa eficiência da arrecadação e, consequentemente menos recursos para

implantação de políticas públicas.

Os estados da região nordeste destacam por apresentar uma menor imprecisão

(1,02). Esse fato possibilita afirmar que esses entes possuem um efetivo potencial de

governança orçamentária às receitas tributárias, gerando um excesso de arrecadação de recursos

que financiarão os gastos do aparelho estatal, além de servirem de fonte de renda para a provisão

de novos bens e serviços à população.

Importante mencionar que a correta previsão das receitas orçamentárias é um dos

pontos críticos na elaboração do orçamento, uma vez que o valor total das receitas estimadas

orientará a alocação dos gastos nas despesas, podendo autorizar valores superiores à capacidade

de arrecadação dos estados. Prosseguindo, a Tabela 3 apresenta os dados dos indicadores de

desvio de despesas com amortização da dívida, dos anos de 2014 a 2017.

Tabela 3 - Indicadores de Desvios para Despesas com Amortização da Dívida Regionais e
Nacional, 2014-2017

Anos
Regiões e Média Nacional

Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte Nacional

2014 1,05 1,74 1,59 1,05 1,24 1,28

2015 0,95 1,09 1,14 1,66 1,09 1,27

2016 0,54 0,50 0,81 1,25 1,05 0,94

2017 0,69 0,69 1,09 1,17 2,05 1,26

Média 0,81 1,01 1,16 1,28 1,36 1,19

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional.

11 Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional, 2017.
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As despesas orçamentárias com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e

da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou

mobiliária são conceituadas como Amortização da Dívida Pública12.

Assim, no que se refere ao escopo da despesa com amortização da dívida, a média

nacional do indicador de desvio para a imprecisão orçamentária revelou um coeficiente de

1,19%. Ao contrário das receitas correntes e receitas tributárias, em que existiu pouca variação

entre resultados as médias regionais, neste caso houve uma maior flutuação. Chama atenção a

média de imprecisão orçamentária das regiões sul e norte, nos períodos analisados.

A região sul revela que os estados brasileiros deixaram de amortizar quase 20% do

valor previsto no orçamento. Tal fato pode ser caracterizado, por exemplo, pelo excessivo

refinanciamento da dívida pública, que empurrou as obrigações para o futuro, acarretando assim

acréscimos de juros. Na outra ponta, os estados da região norte amortizaram mais de 36% dos

compromissos, em relação ao orçado. Num caso hipotético, essa situação pode surgir em função

de uma excessiva arrecadação tributária que condicionou antecipar as dívidas, com redução de

juros e encargos da dívida.

Os índices da Tabela 4 demonstram os dados do indicador de desvio das despesas

com juros e encargos da dívida, dos anos de 2014 a 2017.

Tabela 4 - Indicadores de Desvios para Despesas com Juros e Encargos da Dívida Regionais e
Nacional, 2014-2017

Anos
Regiões e Média Nacional

Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte Nacional

2014 1,00 0,90 0,98 1,00 2,80 1,45

2015 0,97 0,97 1,06 1,44 0,81 1,10

2016 0,44 0,68 0,94 1,12 1,02 0,93

2017 0,88 0,73 1,59 0,90 1,24 1,07

Média 0,82 0,82 1,14 1,12 1,47 1,14

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional.

O grupo de despesas de juros e encargos da dívida representam os pagamentos de

juros, comissões e outros encargos decorrentes de operações de crédito internas e externas

contratadas, bem como da dívida pública mobiliária, fazendo aumentar no estoque final da

12 Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional, 2017.
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dívida pública13. A média nacional demonstrou (1,14) que os estados pagaram juros e encargos,

em média, 14% a mais em relação ao previsto no orçamento.

Considerando que o resultado esperado seja equivalente a 1, ou seja, orçado igual

ao executado, verifica-se regiões marcadas por extremos. Num lado, as regiões sul e sudeste

possuem uma média, nos períodos analisados, representativo de executar quase 18% a menos

do previsto, podendo ser caracterizado pela antecipação da amortização da dívida, com redução

de pagamento de juros. Na outra linha, encontra-se a situação da região norte, que liquidou,

aproximadamente, 50% a mais do previsto. Isso pode justificar pelo aumento das rubricas de

empréstimos, por captação de recursos de terceiros. Em seguida, a Tabela 5 apresenta os dados

do Indicador de Desvio das despesas totais, dos anos de 2014 a 2017.

Tabela 5 - Indicadores de Desvios para Despesas Totais Regionais e Nacional, 2014-2017

Anos
Regiões e Média Nacional

Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte Nacional

2014 1,01 0,97 0,95 0,94 0,93 0,95

2015 0,93 0,92 0,91 1,40 0,86 1,06

2016 0,92 0,83 0,83 1,49 0,88 1,08

2017 0,90 0,91 0,87 1,06 0,91 0,95

Média 0,94 0,91 0,89 1,22 0,90 1,01

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional.

A Tabela 5 expõe o indicador de desvio das despesas totais, indicando uma

comparação entre o orçado e executado de todas as despesas públicas. A despesa orçamentária

pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e

manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade14.

Examinando os resultados da Tabela 5, observa-se que a média nacional, de certa

forma, executou o planejado, mantendo o índice de 1,01, isto é, excedendo apenas 1% além do

previsto. Numa análise segregada, destaca-se a região nordeste, por executar acima de 20% em

relação ao planejado. Como consequência, pode ser vislumbrado pelo excesso de arrecadação

da receita, que por sua vez, contribuiu para aumentar os gastos dos estados. De forma oposta, a

região centro-oeste deixou de executar cerca de 11% do orçamento, simbolizando uma frustrada

arrecadação da receita, que inviabiliza assumir compromissos ora planejados.

13 Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional, 2017.
14 Id, 2017.
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Dando seguimento, a Tabela 6 apresenta os dados do indicador de desvio das

despesas com investimentos, dos anos de 2014 a 2017.

Tabela 6 - Indicadores de Desvios para Despesas com Investimentos Regionais e Nacional,
2014-2017

Anos
Regiões e Média Nacional

Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte Nacional

2014 0,44 0,66 0,60 0,60 0,80 0,64

2015 0,27 0,42 0,28 0,63 0,51 0,48

2016 0,42 0,37 0,32 0,90 0,47 0,57

2017 0,43 0,41 0,48 0,58 0,50 0,50

Média 0,39 0,46 0,42 0,68 0,57 0,55

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os investimentos públicos significam despesas orçamentárias, com softwares e com

o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados

necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e

material permanente15.

Em suma, a Tabela 6 evidencia uma ampliada imprecisão à capacidade de executar

os investimentos estaduais, podendo ser motivada pela insuficiência de repasses de recursos

decorrente de convênios ou transferências da União, por meio de emendas parlamentares ao

longo dos exercícios. Com isso, naturalmente, os investimentos possuíram uma maior

dificuldade de previsão na elaboração do orçamento dos estados.

Como resultante de uma acentuada imprecisão, a gerência das despesas com

investimento exterioriza uma ineficiente governança orçamentária. Quando comparada aos

outros indicadores (variáveis), a imprecisão dos investimentos revela que, na média, os estados

executaram, praticamente, a metade do que estabeleceram nas leis orçamentárias. A Tabela 7

apresenta os dados do indicador de desvio para o serviço da dívida pública estadual entre 2014

e 2017.

15 Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional, 2017.
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Tabela 7 - Indicadores de Desvios para Despesas de Serviços da Dívida Pública Regionais e
Nacional, 2014-2017

Anos
Regiões e Média Nacional

Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte Nacional

2014 1,04 1,74 1,59 1,05 1,24 1,28

2015 0,95 1,07 1,14 1,66 1,09 1,27

2016 0,54 0,51 0,81 1,26 1,06 0,95

2017 0,69 0,69 1,09 1,16 2,05 1,26

Média 0,81 1,00 1,16 1,28 1,36 1,19

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional.

O serviço da dívida pública é uma referência à totalidade dos pagamentos que os

estados fazem para honrar os juros e amortizações correspondentes a um empréstimo.

Representa uma espécie de renegociação da dívida, que por um dado momento, estão na

eminência de vencer ou já venceram, e, no entanto, o Estado encontra-se sem a capacidade de

executar a dívida.

Indícios mostram que a média nacional apresentou uma considerável amplitude na

execução, sendo acima de 19% ao previsto no orçamento. A região norte sobressaiu com o

índice de 1,36 (36%), representando assim, um elevado dispêndio com a renegociação de

empréstimos, acrescidos de novos juros e encargos. De modo contrário, a região sul evidenciou

uma baixa liquidação no pagamento de despesas com serviços de dívida pública, possibilitando

dizer que os estados não quitaram os seus compromissos, em função de carência de recursos

financeiros.

Por derradeiro, cumpre elucidar acerca da variável de Governança Fiscal, que sob

a perspectiva da eficiência da gestão pública, procura investigar a atuação do Estado no

aprimoramento da arrecadação fiscal e na otimização dos dispêndios, a fim de contribuir para

o cumprimento das boas práticas governamentais. O procedimento para o cálculo da

Governança Fiscal compreende a média das somas das receitas tributárias e das despesas totais

contempladas na lei orçamentária em relação à respectiva execução. A Figura 1 exibe o

comportamento da Governança Fiscal, por meio de uma média dos quatro anos estudados

(2014, 2015, 2016 e 2017).
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Figura 1 - Indicadores de Desvios para Governança Fiscal Regionais e Nacional, 2014-2017

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os índices regionais de governança fiscal indicam um razoável equilíbrio, quando

consolidada a gestão das receitas tributárias e dos gastos públicos. Grosso modo, evidencia-se

que os estados brasileiros cumprem os limites e as metas quantitativas para a agregação

orçamentária. No entanto, uma análise restrita com foco no índice pode gerar algumas

distorções, visto que qualquer mudança no comportamento de uma variável pode implicar numa

nova maneira de interpretar os resultados.

A média nacional do índice de governança fiscal demonstra um resultado de 0,95.

Isso diz que os estados, em geral, possuem um baixo desempenho de gerir e controlar os

recursos públicos, no que tange à capacidade relacionada de arrecadar tributos e realizar as

despesas. Um comportamento sensato, a priori, seria um coeficiente balanceado de 1,00. Diante

do contexto, os estados da região nordeste apresentaram melhor desempenho, com índice em

torno de 0,98, mas abaixo do desejável (1,00). Ao contrário da região nordeste, os estados da

região sudeste evidenciaram a menor eficiência (0,93), com padrão de governança orçamentária

abaixo da média nacional (0,95) e do equilíbrio (1,00).
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS

A metodologia aplicada ao presente estudo foi dividida em duas etapas, sendo uma

aplicada ao processo de elaboração e análise dos índices de imprecisão orçamentária das

variáveis, por intermédio do modelo do PEFA Framework, enquanto a outra parte da

metodologia, destina-se a encadear às variáveis na construção de um modelo econométrico

baseado em séries temporais.

4.1 PEFA Framework

A primeira fase é dedicada a realizar os cálculos pelos indicadores de desvio, com

o propósito de aferir a imprecisão orçamentária dos estados brasileiros, mediante a metodologia

de avaliação de finanças públicas do PEFA Framework. Para efetuar o cálculo deste indicador,

foi utilizada, das sete dimensões de mensuração, apenas a primeira dimensão de indicadores

propostos pelo PEFA Framework, denominado de credibilidade do orçamento. Os indicadores

de credibilidade têm por objetivo medir se o orçamento é realista e é implementado conforme

planejado (Tabela 8).

Tabela 8 - Indicadores de credibilidade do modelo PEFA

Credibilidade do Orçamento

Indicador Denominação Função

PI-1
Resultado das despesas agregadas
comparadas com o orçamento original
aprovado

Efetua a avaliação do aumento do
orçamento total na execução em
relação ao orçamento previsto

PI-2
Composição dos resultados das
despesas comparados com o
orçamento original aprovado

Efetua a avaliação das mudanças
ocorridas no planejamento das
funções de governo

PI-3

Resultado das receitas agregadas
comparadas com o orçamento original
aprovado

Efetua a avaliação da precisão da
previsão das receitas no orçamento,
comparando o valor previsto x
realizado

PI-4
Levantamento e monitoramento do
atraso no pagamento de despesas

Efetua a avaliação do endividamento
de curto prazo dos entes em relação
ao orçamento

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir da metodologia do PEFA framework.
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Após essa exposição, o estudo direcionou-se a demonstrar o comportamento dos

indicadores. Nesta pesquisa, foram desenvolvidas análises sobre dois indicadores: PI-1 –

equilíbrio da despesa e PI-3 - equilíbrio da receita. Os indicadores PI-2 e PI-4 não foram

utilizados por falta de integralidade de dados e informações dos estados brasileiros.

Devido à relação de afinidade entre os indicadores disponibilizados pelo PEFA

Framework e os títulos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público16, foram considerados

como determinantes de credibilidade orçamentária dos estados, uma comparação formada pelos

valores executados e previstos no orçamento, de oito variáveis, a saber: (i) receitas correntes,

(ii) receitas tributárias, (iii) despesas com amortização da dívida, (iv) despesas com juros e

encargos da dívida, (v) despesas totais (vi), investimentos, (vii) serviço da dívida pública e (viii)

governança fiscal.

Identificada as variáveis, realizou-se um paralelo entre os valores orçados e os

executados, de modo que, quanto mais distante de 1,0 for o índice, maior será a imprecisão

aferida pelo indicador de desvio. A Tabela 9 descreve o método de cálculo deste indicador.

Tabela 9 - Metodologia de cálculo dos Indicadores de Desvios – Continua

Imprecisão apurada Metodologia de cálculo

(i) Imprecisão da receita
corrente

Mensura a variação entre o valor previsto para as receitas
correntes e o seu valor arrecadado.
Fórmula: receita corrente arrecadada ÷ receita corrente prevista

(ii) Imprecisão da
receita tributária

Mensura a variação entre o valor previsto para as receitas
tributárias e o seu valor arrecadado.
Fórmula: receita tributária arrecadada ÷ receita tributária
prevista

(iii) Imprecisão das
despesas com
amortização da dívida

Mensura a variação entre o valor fixado total para as despesas
com amortização da dívida e o seu valor liquidado.
Fórmula: amortização da dívida liquidada ÷ total orçado no ano

(iv) Imprecisão das
despesas com juros e
encargos da dívida

Mensura a variação entre o valor fixado total para as despesas
com juros e encargos da dívida e o seu valor liquidado.
Fórmula: Juros e encargos liquidados ÷ total orçado no ano

(v) Imprecisão das
despesas totais

Mensura a variação entre o valor fixado total para as despesas
correntes com o seu valor liquidado.
Fórmula: despesas totais liquidadas ÷ total orçado no ano

16 Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional, 2017.
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Tabela 9 - Metodologia de cálculo dos Indicadores de Desvios - Continuação

Imprecisão apurada Metodologia de cálculo

(vi) Imprecisão do
investimento

Mensura a variação entre o valor previsto para o total das
despesas com investimento e o valor liquidado total.
Fórmula: investimentos liquidados ÷ total orçado no ano

(vii) Imprecisão do
serviço da dívida
pública

Mensura a variação entre o valor previsto para o total das
despesas com serviços da dívida pública e o valor liquidado
total.
Fórmula: despesas com serviço da dívida pública liquidada ÷
total orçado no ano

(viii) Imprecisão da
governança fiscal

Mensurar a variação entre o valor previsto para as receitas
tributárias e o fixado para despesas totais e os seus respectivos
valores arrecadados e executados.
Fórmula: receitas tributárias arrecadada e despesas totais
liquidadas ÷ receita tributária prevista e despesa total orçada.

Fonte: elaborado pelo autor, a partir da metodologia do PEFA Framework.

Oportuno salientar que os dados foram coletados, como fonte de pesquisa, a partir

da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, por meio da página eletrônica do Compara Brasil17.

O Compara Brasil é um portal de livre acesso contendo os dados sobre as finanças públicas,

sendo possível o usuário criar planilhas, gráficos, ranking e mapas dos três níveis de governo.

Com relação à escolha dos períodos, foram pesquisados os anos de 2014, 2015, 2016 e 2017,

devido à disponibilidade igualitária dos dados e informações nas fontes de pesquisas.

O passo seguinte é caracterizado em separar os estados brasileiros em dois grupos.

Por um lado, um grupo representativo pela menor imprecisão no orçamento e o outro grupo

composto por entes federativos com uma maior imprecisão.

Inspirado no modelo proposto pelo PEFA Framework, que é uma metodologia de

avaliação de finanças públicas, no presente estudo aplicou-se como sendo menos impreciso

(Grupo 0), no caso das receitas, quando a arrecadação tenha ficado entre 92% e 116% do valor

previsto no orçamento. Já, para os estados cuja arrecadação tenha ficado fora desse intervalo

foram considerados mais imprecisos (Grupo 1). Na análise das despesas, quando os estados não

ultrapassarem mais 15% em relação ao valor inicial fixado demonstram menor imprecisão

(Grupo 0), caso contrário, enquadram-se com maior imprecisão (Grupo 1). A Tabela 10

apresenta as variáveis e os intervalos de imprecisão orçamentária, por grupos, bem como a

quantidade de ocorrências nos estados brasileiros, durante os anos de 2014 a 2017.

17 Compara Brasil, 2018.
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Tabela 10 - Agrupamento por número de ocorrências

Variáveis
Grupo 0 -

menor
imprecisão

Número de
ocorrências

Grupo 1 -
maior

imprecisão

Número de
ocorrências

(i) Imprecisão
da Receita
Corrente

Arrecadação
entre 92% e

116%
97

Arrecadação
abaixo de 91%

ou acima de
117%

11

(ii) Imprecisão
da Receita
Tributária

Arrecadação
entre 92% e

116%
96

Arrecadação
abaixo de 91%

ou acima de
117%

12

(iii) Imprecisão
das despesas
com
Amortização da
Dívida

Imprecisão
<= 15%

44
Imprecisão >

15%
64

(iv) Imprecisão
das despesas
com Juros e
Encargos da
Dívida

Imprecisão
<= 15%

51
Imprecisão >

15%
57

(vi) Imprecisão
do investimento

Imprecisão
<= 15%

04
Imprecisão >

15%
104

(vi) Imprecisão
das despesas
correntes

Imprecisão
<= 15%

81
Imprecisão >

15%
27

(vii) imprecisão
do serviço da
dívida pública

Imprecisão
<= 15%

45
Imprecisão >

15%
63

Fonte: elaborado pelo autor, a partir da metodologia do PEFA Framework

Na ocasião, não foi aplicado o indicador de desvio de governança fiscal, para fins

de avaliação consagrada pela metodologia do PEFA Framework. O referido indicador apresenta

uma característica híbrida, por utilizar ao mesmo tempo contas de receitas e de despesa. Por

isso, o modelo não dispõe de um índice similar, que proporcionasse um nível de

enquadramento, de maior ou pior pontuação. Devido a importância do indicador, procurou-se

orientar os resultados da governança fiscal por meio de uma média ponderada simples.

Constatada a quantidade de casos de imprecisão, classificada por Grupo 0 ou Grupo

1, o PEFA Framework permite atribuir notas para os indicadores (PI-1 e PI-3). Para as contas

de despesas, um aumento do orçamento total de 15% em apenas um dos últimos três anos recebe

a classificação “A”, que seria a melhor pontuação; o aumento acima de 15% em dois ou três

anos recebem a classificação “B”. Quanto às receitas, situando-se entre 92% a 116%, em pelo
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menos, três dos últimos quatro períodos, recebe a classificação “A”, sendo pontuação máxima.

Acima desses limites, em pelo menos, dois ou mais dos últimos quatro anos, é atribuída a nota

“B”.

Seguindo esse entendimento, ao se aplicar notas às classificações estabelecidas pelo

PEFA Framework para os estados brasileiros, nos períodos de 2014 a 2017, foram encontrados

117 (noventa) situações com nota “A” contra 72 (noventa e nove) com nota “B”. A Tabela 11

exterioriza os resultados da classificação, considerando de forma regionalizada, apresentado o

número de casos, com nota “A” e “B”18.

Tabela 11 - Avaliação dos Estados, por Regiões e por Grupo de Variáveis

Regiões

Variáveis

Contas de Receitas Contas de Despesas

A B A B

Sul 05 01 07 08

Sudeste 06 02 16 04

Centro-Oeste 08 00 17 03

Nordeste 18 00 16 29

Norte 13 01 11 24

Nacional 10,00 0,80 13,40 13,60

Fonte: elaborado pelo autor, a partir da metodologia do PEFA Framework e dados da Secretaria do Tesouro
Nacional.

4.2 Raiz unitária

Com os avanços das técnicas de estimação em painel, tornou-se possível conferir

um tratamento mais adequado à dimensão temporal das unidades individuais. Neste sentido, a

segunda parte da metodologia trata exclusivamente dos procedimentos de teste de raiz unitária

em painel para as variáveis sob análise.

É possível separar o conjunto de testes de raiz unitária de primeira geração em dois

grandes grupos: um com os testes que tem como hipótese nula a existência de um processo de

raiz unitária comum entre os cross-sections e um segundo grupo correspondente aqueles testes

que tem como nula de que este processo seja individual.

18 Ver detalhes no Apêndice A.
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Do primeiro grupo, realiza-se o teste de raiz unitária de Levin, Lin e Chu (2002) –

LLC. A hipótese alternativa (Hα), para o teste LLC é de que todas as séries no painel são

estacionárias. Este teste restringe que todas as unidades individuais tenham o mesmo parâmetro

autorregressivo. Já, do segundo conjunto de testes, realizaram-se os testes Fisher-ADF e Fisher-

PP. Diferentemente do teste LLC, ambos os testes deste grupo têm (Hα) de que apenas uma

fração das séries é estacionária.

Um fator limitante destes testes é a suposição de que os cross-sections são

independentes. Entretanto, devido à dimensão temporal reduzida deste conjunto de dados, não

é possível a realização de testes que substituam este tipo de problema.

5 RESULTADOS

O foco desta seção é apresentar os resultados das estimações obtidas pela aplicação

das técnicas econométricas descritas na seção anterior, utilizando as informações contidas na

base de dados coletadas para a pesquisa, com a intenção de investigar a hipótese de existência

de um regular padrão de governança nas contas públicas.

Para tanto, recorreu-se a testes de raiz unitária em painel para os índices de

eficiência, anteriormente construídos e analisados em perspectiva descritiva. Este exercício é

adequado, pois uma alta volatilidade dos índices de eficiência pode implicar em um baixo

padrão de governança, isto é, pode significar que o planejamento não está sendo realizado da

melhor forma possível. Os testes designados para este procedimento foram os testes LLC,

Fisher-ADF e Fisher-PP.

Neste sentido, os processos integrados de ordem maior que zero – com

comportamento explosivo – implicam em um baixo padrão de governança fiscal. O resultado

de estacionariedade, por outro lado, sugere um bom padrão de governança. A Tabela 12 reporta

aos resultados dos testes de raiz unitária para as variáveis em nível e apenas com um intercepto.

Dentre as variáveis em análise, observa-se evidência que sugere a presença de raiz unitária para

a imprecisão da receita corrente e da governança fiscal, ambas no teste Fisher-ADF.
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Tabela 12 - Resultados dos Testes de Raiz Unitária para os Indicadores Obtidos via PEFA
Indicadores de Desvio LLC Fisher-ADF Fisher-PP

Desvio da receita corrente -12.7760 64.4074* 82.1976
(0.0000) (0.1570) (0.0080)

Desvio da receita tributária -31.2821 76.7400 90.0356
(0.0000) (0.0226) (0.0015)

Desvio do serviço da dívida pública -92.0674 87.1325 101.8701
(0.0000) (0.0029) (0.0001)

Desvio da amortização da dívida -92.0914 87.0252 101.5753
(0.0000) (0.0029) (0.0001)

Desvio das despesas totais -26.8669 83.7275 103.9332
(0.0000) (0.0059) (0.0001)

Desvio da governança fiscal -11.0081 66.4542* 87.4089
(0.0000) (0.1190) (0.0027)

Desvio do investimento -32.8497 125.3381 153.7329
(0.0000) (0.0000) (0.0000)

Desvio de juros e encargos da dívida -49.6207 89.9595 102.5838
(0.0000) (0.0015) (0.0001)

Fonte: Elaborado pelo autor, por meio do programa Eviews.
Notas: 1. Não foi possível a realização do teste com tendência e intercepto devido à dimensão temporal restrita
da amostra; 2. Probabilidades são computadas assumindo normalidade assintótica. 3. *Não se rejeita a nula de
raiz unitária ao nível de 5% de significância.

Este resultado enseja que há um baixo padrão de governança fiscal nos estados

brasileiros para os indicadores em questão. Entretanto, esta afirmação pode ser feita apenas em

nível especulativo, pois é necessário a nova realização dos testes para essas variáveis com outra

especificação. Mais preciso, o rigor estatístico exige uma nova realização dos testes para essas

variáveis com tendência determinística e intercepto e, caso a nula não seja rejeitada novamente,

a realização dos testes deve ser feita em primeira diferença, repetindo-se o teste até que a nula

de presença de raiz unitária seja rejeitada, identificando-se, assim, a ordem de integração das

variáveis. Entretanto, devido à dimensão temporal dos dados, não é possível realizar tal

procedimento – que exige a estimação de ainda mais parâmetros – de modo que a presença de

comportamento explosivo sugerido pelos testes com intercepto deve ser tratada apenas em nível

de especulação, como já salientado anteriormente.

Para as demais variáveis (desvio da receita tributária, desvio do serviço da dívida

pública, desvio da amortização da dívida, desvio de juros e encargos da dívida e desvio das

despesas totais) a rejeição da hipótese nula de raiz unitária sugere um bom padrão de

governança. Este resultado não deve causar estranheza, pois, no acompanhamento da evolução

dos indicadores de desvio para as rubricas de receita e despesa, não se observou elevadas

imprecisões, com exceção da variável da despesa com investimento (desvio do investimento).



36

6 CONCLUSÃO

Num contexto em que se discute amplamente a eficiência do orçamento público, o

presente trabalho oferta uma contribuição para o debate com a proposta de avaliação do

comportamento de variáveis que afetam a imprecisão das estimativas orçamentária e da

qualidade da governança pública dos estados brasileiros. Para isso, foram construídos

indicadores de desvio, seguindo diretrizes da PEFA Framework, destinados a mensurar o nível

de credibilidade e os fatores conectados aos desequilíbrios orçamentários.

A fim de verificar o comportamento de tais variáveis (imprecisão da receita

corrente, da receita tributária, do serviço da dívida pública, da amortização da dívida, das

despesas totais, da governança fiscal, do investimento e de juros e encargos da dívida) foram

utilizadas duas ferramentas de análise: análise descritiva e testes de raiz unitária.

A partir da primeira estratégia de investigação, observou-se que existiu um padrão

equilibrado no desempenho da governança orçamentária da receita corrente e da receita

tributária, quando confrontado com o nível nacional, que dispõem, respectivamente, os índices

de 1,00 e 0,99.

No que diz respeito às despesas, constatou-se um caminho inverso em relação à

gestão orçamentária das receitas. Via de regra, a média nacional dos indicadores de desvio de

despesa com amortização da dívida (1,19), despesas com juros e encargos da dívida (1,14),

despesas com investimentos (0,55) e despesas com serviço da dívida pública (1,14) mostram

uma baixa governança orçamentária, justificada pela elevada amplitude dos resultados,

considerando com margem moderado um índice de 1,00. Ainda na visão dos gastos públicos,

cabe destaque o indicador de desvio das despesas totais, que obteve uma média nacional de

1,01, excedendo apenas 1% além do previsto.

De maneira complementar à metodologia do PEFA Framework, foram empregados

testes temporais, a fim de proporcionar um exame quanto à evolução da gestão dos recursos

públicos ao longo do tempo, com base em inferências estatísticas nos dados históricos do

governo, possibilitando um diagnóstico mais preciso da situação das contas públicas. Isso

permite conhecer a estrutura econômica e financeira dos estados, permitindo conhecer a

capacidade de avaliar a governabilidade dos gestores em maior ou menor grau de eficácia dentro

do qual o poder é exercido nesse espaço.

Nessa circunstância, para a segunda estratégia de investigação (testes de séries

temporais), suspeita-se, na contramão dos resultados observados para as variáveis, a presença

de raiz unitária para os índices de desvio da receita corrente e de governança fiscal, o que
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revelaria um indesejável padrão de gerência dos recursos públicos, afetando na governabilidade

dos estados. Entretanto, uma investigação adicional, necessária para a definição correta da

ordem de integração destas variáveis, fica comprometida devido ao tamanho restrito dos dados

em sua dimensão temporal.

Isto posto, os resultados encontrados sugerem que o orçamento não é utilizado

como um instrumento de planejamento, num panorama voltado à governança pública. Tanto é

que os desequilíbrios orçamentários vistos nos estados brasileiros podem ser entendidos como

uma execução desconecta do planejado. Em respaldo a essa constatação, a metodologia de

apuração de credibilidade do orçamento pelo PEFA Framework revela uma diversidade de

avaliações, entre boas e ruins, resultante de imprecisões nas estimativas orçamentárias, com

ênfase maior nas rubricas de despesas.

E, ainda que a Constituição Federal estabeleça os mecanismos propícios de controle

(interno, externo e social) dos recursos públicos, os resultados da imprecisão orçamentária dos

estados evidenciam a necessidade de dar maior ênfase à cultura da governança no setor público,

em busca de diretrizes destinadas à integridade, responsabilidade e transparência à atuação do

agente público, a fim de implementar as políticas públicas para o atingimento dos objetivos

coletivos.

Para concluir, sugere-se como agenda de pesquisa futura a avaliação dos impactos

da governança sobre o desempenho fiscal dos entes públicos e/ou a alocação eficiente dos

recursos disponíveis. Uma vez que o desempenho fiscal depende do planejamento global das

receitas e dos gastos, contemplado no plano de governo pré-estabelecido pela administração

pública ou até pela necessidade de governabilidade que muitas vezes se contrapõe à excelência

da governança.
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APÊNDICE A – AVALIAÇÃO DOS ESTADOS POR REGIÕES E POR CONTAS

Região Estado Ano

Grupo de Imprecisão

Investimento
Receita

Corrente

Receita

Tributária

Amortização

da dívida

Juros e

encargos

da dívida

Serviço

da dívida

Despesas

totais

SUL

PR 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0
PR 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
PR 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
PR 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0

NOTA B A A B B B A
RS 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0
RS 2015 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0
RS 2016 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
RS 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0

NOTA B B A A A A A
SC 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0
SC 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0
SC 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
SC 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1

NOTA B A A B A B A
Fonte: elaborado pelo autor, com base nos dados da STN, por meio da página eletrônica Compara Brasil.
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APÊNDICE A – AVALIAÇÃO DOS ESTADOS POR REGIÕES E POR CONTAS

Região Estado Ano

Grupo de Imprecisão

Investimento
Receita

Corrente

Receita

Tributária

Amortização

da dívida

Juros e

encargos

da dívida

Serviço

da dívida

Despesas

totais

SUDES-

TE

SP 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0
SP 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0
SP 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
SP 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0

NOTA B A A B A B A
RJ 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0
RJ 2015 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1
RJ 2016 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1
RJ 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1

NOTA B B B B B B B
MG 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0
MG 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0
MG 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
MG 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0

NOTA B A A B A B A
ES 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
ES 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1
ES 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1
ES 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0

NOTA B A A B B B B
Fonte: elaborado pelo autor, com base nos dados da STN, por meio da página eletrônica Compara Brasil.
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APÊNDICE A – AVALIAÇÃO DOS ESTADOS POR REGIÕES E POR CONTAS

Região Estado Ano

Grupo de Imprecisão

Investimento
Receita

Corrente

Receita

Tributária

Amortização

da dívida

Juros e

encargos

da dívida

Serviço

da dívida

Despesas

totais

CENTRO

-OESTE

DF 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1
DF 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0
DF 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1
DF 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1

NOTA B A A B B B B
GO 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0
GO 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1
GO 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1
GO 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0

NOTA B A A B A B B
MT 2014 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
MT 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
MT 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
MT 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0

NOTA B A A B B B A
MS 2014 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0
MS 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0
MS 2016 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1
MS 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0

NOTA B A A B B B A
Fonte: elaborado pelo autor, com base nos dados da STN, por meio da página eletrônica Compara Brasil.
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APÊNDICE A – AVALIAÇÃO DOS ESTADOS POR REGIÕES E POR CONTAS - CONTINUA

Região Estado Ano

Grupo de Imprecisão

Investimento
Receita

Corrente

Receita

Tributária

Amortização

da dívida

Juros e

encargos

da dívida

Serviço

da dívida

Despesas

totais

NORDES-

TE

AL 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0
AL 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1
AL 2016 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1
AL 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0

NOTA B A A B B B B
BA 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0
BA 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0
BA 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0
BA 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0

NOTA B A A A B A A
CE 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0
CE 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0
CE 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0
CE 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0

NOTA B A A B A B A
MA 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0
MA 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0
MA 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0
MA 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0

NOTA B A A A A A A
PB 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
PB 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0
PB 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0
PB 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0

NOTA B A A B B B A
PE 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
PE 2015 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0
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APÊNDICE A – AVALIAÇÃO DOS ESTADOS POR REGIÕES E POR CONTAS – CONTINUAÇÃO

Região Estado Ano

Grupo de Imprecisão

Investimento
Receita

Corrente

Receita

Tributária

Amortização

da dívida

Juros e

encargos

da dívida

Serviço

da dívida

Despesas

totais

NORDESTE

PE 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0
PE 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0

NOTA B A A B B B A
PI 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
PI 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0
PI 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0
PI 2017 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1

NOTA B A A B B B A
RN 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1
RN 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1
RN 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0
RN 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1

NOTA B A A B B B B
SE 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0
SE 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0
SE 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1
SE 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0

NOTA B A A A A A A
Fonte: elaborado pelo autor, com base nos dados da STN, por meio da página eletrônica Compara Brasil.
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APÊNDICE A – AVALIAÇÃO DOS ESTADOS POR REGIÕES E POR CONTAS - CONTINUA

Região Estado Ano

Grupo de Imprecisão

Investimento
Receita

Corrente

Receita

Tributária

Amortização

da dívida

Juros e

encargos

da dívida

Serviço

da dívida

Despesas

totais

NORTE

AC 2014 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0
AC 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0
AC 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0
AC 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0

NOTA B A A A B A A
AP 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1
AP 2015 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1
AP 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1
AP 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1

NOTA B A A B B B B
AM 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
AM 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0
AM 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0
AM 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0

NOTA B A B A B A A
PA 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
PA 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
PA 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
PA 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0

NOTA B A A B B B A
RO 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0
RO 2015 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1
RO 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0
RO 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0

NOTA B A A A B A A
RR 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
RR 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0



47

APÊNDICE A – AVALIAÇÃO DOS ESTADOS POR REGIÕES E POR CONTAS - CONTINUAÇÃO

Região Estado Ano

Grupo de Imprecisão

Investimento
Receita

Corrente

Receita

Tributária

Amortização

da dívida

Juros e

encargos

da dívida

Serviço

da dívida

Despesas

totais

NORTE

RR 2016 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
RR 2017 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0

NOTA B A A B B B A
TO 2014 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1
TO 2015 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1
TO 2016 GRUPO 1 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 0
TO 2017 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1

NOTA B A A B B B B
Fonte: elaborado pelo autor, com base nos dados da STN, por meio da página eletrônica Compara Brasil.


