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RESUMO 

 

 

Considerando a trajetória de insolvência do sistema previdenciário brasileiro, o estudo 

constrói um painel de 132 municípios e investiga o impacto do gasto previdenciário por 

habitante sobre as economias locais cearenses no que diz respeito ao crescimento econômico e 

ao resultado fiscal das prefeituras. A análise foi ainda desagregada ao nível de macrorregiões 

e os gastos comparados com os realizados em áreas sociais, como saúde e educação e em 

infra-estrutura, como habitação e urbanismo. Em termos agregados, os resultados diferem 

bastante da análise feita segundo macrorregiões do estado: i) seja para o total dos municípios 

ou para a RMF, o impacto dos gastos com previdência por habitante estimulam o crescimento 

do PIB em termos reais, além de não possuírem qualquer impacto sobre o resultado fiscal, 

fato que implica que as despesas desta natureza não comprometem a gestão dos prefeitos; ii) 

Nas regiões de Sobral/Ibiapaba e Cariri os gastos desta natureza apresentaram impactos 

recessivos e em alguns casos inócuos sobre as variáveis analisadas; iii) no total das prefeituras 

verifica-se que gastos com saúde e educação e habitação estimulam o crescimento do PIB, 

muito embora corrobore-se o trade-off entre gastos sociais e resultado fiscal. 

Palavras-chave: Gastos com Previdência, Crescimento Econômico, Resultado Fiscal. 
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ABSTRACT 

 

 

Regarding the insolvency path of the Brazilian social security system, the study builds a panel 

with 132 municipalities and investigates the impact of per capita social security expenditures 

on local economies from Ceará in terms of economic growth and fiscal equilibrium of local 

economies. Further, the analysis was disaggregated in terms of geographical regions and the 

social security expenditures compared with those in social areas such as health and education 

and infrastructure such as housing and urbanism. The overall results differ dramatically from 

the specialized analysis by regions of the state: i) to the overall municipalities or to the RMF 

public administrations, the impact of social security expenditures raises GDP growth in real 

terms with no impact over the local fiscal balance, which entails that these expenditures don’t 

compromise the local public solvency; ii) In Sobral/Ibiapaba and Cariri regions, those 

expenditures had innocuous or recessive impacts; iii) to the overall economies, the 

expenditures in health and education and housing stimulate the GDP growth, although 

corroborate the trade-off between social expenditures and fiscal results. 

Keywords: Social Security Expenditures, Economic Growth, Fiscal Balance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

É cada vez maior a preocupação dos Estados com as conseqüências da 

administração das contas da Previdência para as próximas gerações. Recentemente, deputados 

franceses aprovaram, com 329 votos a favor e 233 contra a reforma da Previdência, cujo 

elemento central é o aumento da idade mínima da aposentadoria de 60 para 62 anos
1
. No 

Brasil, já há rumores de se pôr em prática uma reforma na Previdência, tendo com fator 

favorável o “bônus demográfico”, uma vez que o país ainda possui um número relativamente 

reduzido de idosos e crianças em relação à sua população em idade ativa e estima-se 

prosseguir desta forma pelos próximos 40 anos. 

Além disso, o Brasil possui um caso bem peculiar: os aposentados do meio rural. 

Enquanto os trabalhadores urbanos podem requerer o benefício a partir de 65 e 60 anos, 

homens e mulheres respectivamente, os trabalhadores rurais podem pedir a aposentadoria por 

idade com cinco anos a menos: a partir de 60 anos para o sexo masculino e 55 anos para o 

sexo feminino. 

Curiosamente, a Previdência Rural foi criada no conservador e autoritário regime 

militar com o nome de Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural), através da Lei 

Complementar n
o
 11 de 1971 . Como o benefício da aposentadoria por idade ou invalidez era 

de apenas meio salário mínimo pago ao chefe da família, com 65 anos, não causou impacto na 

redução de pobreza e transferência de renda. As pensões eram limitadas a 30% do benefício
2
. 

A Constituição de 1988, em um contexto de transição do regime militar para a 

democracia e regulamentada pelas Leis 8.212 e 8.213 em 1991, criou a universalização 

previdenciária com a inclusão dos trabalhadores rurais e dos segurados em regime de 

produção familiar, chamados de “segurados especiais”, no plano de benefício normal do 

Regime Geral de Previdência Social. Alterou o valor do benefício para um salário mínimo, 

como também incluiu a mulher idosa no recebimento da aposentadoria. As idades sofreram 

alterações, sendo 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. 

                                                             
1 Fonte: : http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/09/100915_francareformas_df.shtml 
2 “O verdadeiro peso do Bolsa Família”, Agência O Estado, publicado em 07/03/2010. 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/09/100915_francareformas_df.shtml
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O Sistema Previdenciário apresenta ao longo dos anos falhas entre sua 

arrecadação e despesas, caminhando para um déficit de R$ 43 milhões esse ano. Muito desse 

saldo negativo se deve principalmente à forma de reajuste utilizada pela Previdência desde 

1995 até os dias atuas.  

Desde 1995, o salário mínimo quintuplicou em termos nominais (de R$ 100 para 

R$ 510) e dobrou em termos reais. Para esse ano, foi dado um aumento real de 2,5% além da 

inflação para os aposentados que ganham além do mínimo e estuda-se repetir a estratégia para 

2011. Segundo o secretário da previdência, Helmut Schwarzer, a arrecadação do setor cresceu 

6,6% acima da inflação em 2010, mas as despesas crescem em uma velocidade maior. O 

estoque de benefícios, por sua vez, cresce à razão de 4% ao ano. 

 Portanto, o que vemos é uma Previdência com contas fracas e frágeis após 

doze anos consecutivos de aumentos do salário mínimo acima da inflação
3
. E nesse contexto, 

a aposentadoria rural tem enfrentado constantes ataques desde que a Previdência entrou em 

debate sobre o crescimento e o futuro do País. Dois terços do déficit previdenciário se devem 

aos pagamentos das aposentadorias de idosos do meio rural, uma vez que sua inclusão não 

exige necessariamente uma prévia contribuição como acontece com os aposentados urbanos. 

 A Constituição de 1988 unificou as previdências urbana e rural no Regime 

Geral de Previdência Social, sob gestão do INSS. De acordo com esse regime, agricultores 

com 60 e 55, homens e mulheres respectivamente, podem se aposentar sem a necessidade de 

comprovar sua contribuição, sendo assim denominados ”segurados especiais” e ganham no 

máximo um salário mínimo. Dada a lei do INSS, válida a partir de 1991, ter-se-ia 15 anos de 

autorização, expirando-se em 25 de Julho de 2006 e prorrogada até 31 de Dezembro de 2010 

por meio da medida provisória 410/2007. Após a prorrogação, todo idoso do meio rural terá 

que comprovar que recolheu sua contribuição em torno de 2,3% do que ganha vendendo sua 

produção. 

 Devido às suas características, a aposentadoria rural para segurados especiais é 

vista por muitos como o maior programa social do país, a qual garante um mínimo para a 

sustentabilidade de muitos idosos, sendo na maioria dos casos, a única fonte de renda das 

famílias do meio rural. A questão que se apresenta demonstra que a previdência  tem um 

papel de distribuição de renda muito importante para o país, pois, sem ela, haveria 

                                                             
3 “A política do salário mínimo e o déficit da Previdência”, Valor Econômico, publicado em 30/12/2009. 
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empobrecimento da agricultura familiar, problemas de abastecimento de alimentos, inchaço 

das cidades. Considera-se que tais impactos seriam muito maiores do que se não tivesse o 

benefício da aposentadoria aos idosos do meio rural do Brasil, podendo ser maior do que 2% 

do PIB.
4
 

 Os aposentados rurais formam um contingente de nove milhões de pessoas, 

sendo mais de 80% segurados especiais
5
. Estes costumam viver numa realidade em que 

plantam para comer, não conseguindo montar uma produção para vender e entregar à 

Previdência parte da arrecadação de sua receita.  Atualmente, 12,6% da população brasileira 

vivem em situação de indigência e 32% em situação de pobreza
6
. De acordo com o 

levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), se fosse retirado o Bolsa-

Família, a indigência seria 13,9% e a pobreza 33%. 

 Em vários municípios do interior do Brasil, principalmente no Nordeste, a 

aposentadoria é a principal fonte de renda das famílias como também para os municípios, que 

sem o benefício, provavelmente sumiriam, pois grande percentual dos habitantes dependem 

do INSS ou do Bolsa Família. 

 Face ao exposto, o estudo conduzirá a uma análise dos impactos dos gastos 

com o sistema previdenciário nos municípios cearenses sob uma perspectiva inter-regional. 

Essa desagregação visa captar eventuais disparidades promovidas por esses gastos nos 

municípios em questão, de acordo com o tamanho econômico destes ou em virtude da área de 

ocupação no estado. Pretende-se mostrar a importância econômica do benefício da 

aposentadoria para as cidades estudadas, pois, além do seu papel econômico, demonstra ser 

mais, ao impactar diretamente no bem estar das famílias que dele dependem para sobreviver.   

 Na próxima seção, serão expostos estudos feitos entre os anos de 2000 e 2009 

no Brasil e em outros países com relação à aposentadoria em suas diversas considerações. 

 

 

                                                             
4 Em 2006, o benefício da aposentadoria para os segurados especiais representou 2% do PIB Nacional. 
5 Dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 2006. 
6 Considera-se Indigência renda inferior a ¼ do salário mínimo e pobreza equivale a uma renda inferior a meio 

salário mínimo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Ao examinar a literatura sobre previdência social, constataram-se alguns temas 

freqüentes que serão abordados no tópico deste trabalho, dentre eles: a) a evolução do sistema 

previdenciário; b) os impactos econômicos e sociais da aposentadoria rural; c) a preocupação 

dos governos em garantir um valor justo ao contribuinte em contrapartida aos valores e tempo 

de suas contribuições; e d) constantes debates sobre reformas previdenciárias, a fim de fazer 

valer o atual trabalho da mão-de-obra ativa para sua futura aposentadoria. 

É importante destacar que ainda há uma ampla literatura sobre previdência social, 

em especial a relação da previdência e o déficit público, a relação da previdência e a 

seguridade social, dentre outros, mas que não fazem parte do escopo deste trabalho. 

Schwarzer (2000) elabora uma análise do sistema previdenciário brasileiro, com 

um breve histórico desde o Funrural à Constituição Federal de 1988 e Legislações 

complementares dos anos 90. Podem-se encontrar também comparativos da previdência social 

brasileira com os sistemas previdenciários aplicados em outros países da Europa e Américas. 

Não foram usados modelos econométricos, mas sim uma pesquisa de campo que 

se limita a alguns municípios do Estado do Pará, procurando demonstrar os impactos 

econômicos e sociais da aposentadoria no meio rural. Constatou-se que há uma redistribuição 

inter-regional progressiva da renda, sendo observado que as compras realizadas pelos 

beneficiários da previdência social representavam uma parte considerável do faturamento de 

estabelecimentos comerciais.  

No âmbito social, vê-se que em muitas famílias o benefício do aposentado tem 

papel fundamental, pois pode representar 50% ou mais da renda monetária domiciliar, sendo a 

principal fonte para a compra de remédios e serviços médicos não disponíveis na rede pública 

de saúde. Além disso, o benefício social da aposentadoria pode funcionar muitas vezes como 

substituto parcial para o seguro-desemprego, uma vez que este não existe na área rural do 

Brasil. Outro fato curioso seria, de um modo geral, a fixação dos idosos em seus municípios 

rurais, reforçando as conclusões descritas anteriormente. 
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Beltrão, Oliveira e Pinheiro (2000) elaboram um estudo sobre a participação dos 

idosos e de sua aposentadoria na Renda Familiar per capita. A exemplo de Schwarzer (2000), 

não há modelos econométricos, mas sim a observação e análise de dados sobre a evolução dos 

benefícios previdenciários de 1988 e 1996 (antes e depois da implementação da Constituição 

Federal e suas mudanças). 

Com relação à participação dos idosos nas famílias por renda familiar per capita, 

observou-se que os idosos se concentram cada vez mais em famílias rurais cuja renda é mais 

elevada. O crescimento da participação média dos idosos nas famílias rurais foi bastante 

desigual, quando são consideradas as faixas de renda per capita, concluindo que eles foram os 

responsáveis pela melhoria de suas famílias. Houve um aumento na participação da renda dos 

idosos na renda familiar per capita, passando de 7% em 1988 para 14% em 1996, 

principalmente devido ao crescimento da população de idosos (dentre eles aposentados e 

pensionistas) nas famílias rurais, como também o acréscimo na renda média dos aposentados. 

Esse acréscimo é conseqüência da Constituição de 1988 que dobrou o valor do benefício em 

salários mínimos e ampliou a população beneficiária. Observou-se então que a presença de 

idosos na família está associada a uma melhora na renda mesmo que a participação da renda 

do idoso na renda familiar não seja sempre crescente. 

Delgado e Cardoso Jr (2000) relatam o resultado de uma pesquisa feita em 1998 

sobre as condições de vida e reprodução econômica das famílias beneficiárias da previdência 

rural na região Sul do Brasil. Foi constatado que o benefício da aposentadoria funciona como 

um seguro agrícola, uma vez que reprograma e aumenta o potencial produtivo das famílias 

beneficiadas. Viu-se que o peso do benefício previdenciário na composição da renda familiar 

representava em média 41,5% do total. A aposentadoria se faz mais importante quanto 

menores são as faixas de rendimentos dessas famílias. Mesmo em núcleos familiares com 

faixas superiores de rendimentos, a aposentadoria continua sendo um componente 

significativo da renda total. 

Os autores afirmam que a regularidade, segurança e liquidez monetária presentes 

nos benefícios previdenciários podem exercer a importante função de ampliar as 

oportunidades e recorrência de gastos com a manutenção de atividades voltadas para o 

autoconsumo familiar ou para a geração de pequenos excedentes comercializáveis. Isso 

demonstra que a aposentadoria, mesmo sendo de um salário mínimo, “desempenha um papel 
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expansivo significativo na sustentação das estratégias familiares de sobrevivência nas zonas 

rurais e microurbanas”.  

Feldstein (2001) destaca a preocupação com o futuro das aposentadorias e do 

Sistema Previdenciários nos países da União Européia. Destaca-se pelo fato que um indivíduo 

teria livre arbítrio para trabalhar em qualquer país que desejasse pelo tempo que lhe fosse 

conveniente. Apesar dos benefícios serem calculados levando em consideração o tempo de 

contribuição e idade, a questão é que foi previsto que para haver sustentabilidade, o sistema 

previdenciário europeu precisaria aumentar a taxa de desconto da folha de pagamento em 

50% ou mais nos próximos anos. Tudo isso se deve ao fato de que ficaria complicado 

determinar que país fosse responsável em repassar a aposentadoria para um indivíduo que 

possa ter trabalhado e contribuído em mais de uma localidade.  

O autor sugere que o sistema de folha de pagamento seja alterado para um sistema 

de conta individual, onde seria possível ter em uma única fonte, os valores das contribuições 

feitas, independente do país em que esse indivíduo trabalhará. Para tal, teria que haver uma 

mobilização de todos os países da União Européia em encontrar uma solução para tal. 

Kreter e Bacha (2006) analisam as aposentadorias do meio rural na década de 90, 

primeiro período após a Constituição Federal de 1988, onde houve a regulamentação da 

previdência rural no país. De acordo com os autores, a referida Constituição instituiu o 

princípio da universalização da seguridade social, abrangendo as áreas da saúde, previdência 

social e assistência social, inserindo mudanças significativas no sistema previdenciário. Com 

o objetivo de inserir os trabalhadores rurais de maneira ampla no sistema previdenciário, 

foram criadas as Leis n
o 

8.212 (Plano de Custeio da Seguridade Social) e n
o 

8.213 (Plano de 

Benefícios da Previdência Social), que entraram em vigor em 1991.  

Os dados utilizados foram da PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra de 

Domicílios) disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos 

anos de 1992, 1996 e 1999. Três categorias distintas de aposentados foram consideradas: 

todos os aposentados com 55 anos ou mais (para as mulheres) e 60 anos ou mais (para os 

homens), que residam na zona rural, independente do valor da aposentadoria; aposentados 

pertencentes ao grupo descrito anteriormente que recebem um salário mínimo como 

rendimento de aposentadoria e um terceiro grupo, que receba esse benefício acima de um 

salário mínimo. O objetivo dos autores foi observar a presença ou ausência de equidade entre 

aposentados por idade e outros aposentados cuja residência seria na zona rural. 
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Foi utilizado o índice de Gini para determinar o quanto a previdência rural 

influenciou na melhora da renda para seus beneficiários e se esse fator foi determinante para 

uma melhor distribuição de renda.  Foram levados em consideração também o nível de 

escolaridade, cor (ou raça) e sexo para determinar o impacto de cada uma dessas variáveis na 

obtenção da aposentadoria, utilizando o modelo Probit. Os resultados, em linhas gerais, 

sugerem que os brancos, independente do sexo ou e nível de escolaridade, apresentam maior 

facilidade ao requerer o benefício da aposentadoria. Outro fato seria que quanto maior for o 

nível de escolaridade, menor serão as chances de um idoso (ou idosa) se aposentar com 

rendimento de um salário mínimo. Foi observado também que as famílias do meio rural 

apresentam menor desigualdade e níveis mais baixos de renda familiar per capita quando 

comparadas com as do meio urbano.  

No contexto internacional, Gokhale (2006) expõe em seu working paper a 

preocupação com a projeção do crescimento da população idosa nos Estados Unidos e como 

isso pode afetar os programas de Seguridade Social. Seu trabalho procura demonstrar 

analiticamente que o aumento acelerado do salário deve reduzir o termo infinito do saldo 

atuarial se a taxa de trabalhadores a se aposentar continuar a diminuir rapidamente após o 75
o
 

ano
7
.  

A equação chamada de Saldo Atuarial é definida como o valor presente dos 

impostos menos o valor presente dos benefícios, representado por um percentual do valor 

presente das futuras folhas de pagamento. O trabalho demonstra que, ao contrário do que 

tradicionalmente pensa, o aumento do salário real poderá piorar substancialmente o saldo 

atuarial da Seguridade Social dentro de uma nova medição da perpetuidade.  

Ferreira e Souza (2007) analisam a participação e contribuição do rendimento 

domiciliar das aposentadorias e pensões para a desigualdade da distribuição do rendimento 

domiciliar per capita no Brasil e Brasil Rural entre 1981 e 2003. Para tal, utilizou-se a 

decomposição do índice de Gini, onde foram considerados vários componentes que formam 

os rendimentos domiciliares: trabalho principal, outros trabalhos, aposentadorias e pensões, 

aluguéis, doações, juros, etc. 

Conforme os autores supracitados, concluiu-se que os rendimentos do trabalho 

principal contribuem com a maior parcela do total dos rendimentos para o Brasil, seguidos em 

segundo lugar pelas aposentadorias e pensões que, ao longo do período analisado, aumentou a 

                                                             
7 O status financeiro da Seguridade Social é normalmente analisado sob um horizonte truncado de 75 anos. 
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sua participação no valor do rendimento domiciliar per capita. No meio rural, a participação 

das aposentadorias e pensões na renda familiar diminuiu entre 1981 e 1986, e volta a crescer 

em 1988, quando se destaca em 1992, pois passa de 6,7% (1990) para 15,5% (1992). Esse fato 

é devido à ampliação das novas leis de custeio e benefício da previdência, quando o meio 

rural passa a ter acesso à previdência rural, a qual atende ao trabalhador rural informal e à 

agricultura de subsistência. No meio rural, entre 1992 e 2003, houve uma diminuição de 0,05 

na parcela do rendimento do trabalho principal, enquanto a parcela do rendimento de 

aposentadorias e pensões cresceu 0,04. 

Uma revisão do trabalho de Feldstein (1996) é o foco do trabalho de Wassell e 

Saunders (2008), que defendem que uma reforma no sistema previdenciário norte-americano 

deve ter evidência empírica. Os autores descrevem que a reforma precisa ser feita levando em 

consideração o impacto que pode causar nas poupanças privadas na economia dos Estados 

Unidos. O objetivo do trabalho é revisar e validar os dados e modelos econométricos 

utilizados por Feldstein em 1996, quando as séries temporais utilizadas eram normalmente 

não estacionárias. Quando séries estacionárias são incluídas em um modelo econométrico, a 

validade dos resultados dos testes estatísticos, e em alguns casos os coeficientes estimados, 

ficam comprometidos. 

Foram considerados dados de séries anuais referentes às despesas de consumo, 

renda utilizada, poupança e população, entre os anos de 1930 e 1992. O teste Dickey-Fuller 

aumentado constata que um dos dados da série estudada é não estacionário ou integrado na 

ordem 1, o que podemos considerar irrelevante. O teste de cointegração apontou teste nulo 

para hipótese que não há cointegração entre as equações. O coeficiente de ajustamento 

excedeu 0,99. O estudo concluiu que, da mesma forma que foi divulgado por Feldstein em 

1996, dados os métodos apropriados, não há evidência estatística de um impacto negativo 

sobre as contribuições da Previdência Social. 

Outro bom exemplo no âmbito internacional é a preocupação com o bem-estar dos 

aposentados no Canadá. Baker, Gruber e Milligan (2009) mostram os efeitos dos benefícios 

na qualidade de vida dos idosos, como também as reformas do sistema previdenciário 

canadense. É feito um descritivo dos planos previdenciários atuais, com os efeitos das 

mudanças quando dos níveis dos benefícios concedidos como nos critérios exigidos para tal.  

Para analisar os rendimentos, consumo e felicidade dos aposentados, os autores 

utilizaram dados provenientes da Statistics Canada, com dados em séries de 20 a 30 anos. Foi 
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utilizada uma análise de regressão, para saber a relação do atual benefício com a idade e o ano 

(dummies) analisado, tendo como variáveis rendimentos, educação e estado civil do 

beneficiário. Os autores demonstraram que o benefício é fator indispensável para o bem-estar 

dos idosos, pois diminui os índices de pobreza advindos da expansão dos programas de 

seguridade social feito nos anos 70. O estudo sugere que quaisquer alterações nos planos 

previdenciários podem afetar o comportamento das futuras gerações, com relação às suas 

economias e consumos. 

Silva e Lopes (2009) relatam os efeitos da previdência social sobre a desigualdade 

econômica e social no meio rural do Nordeste brasileiro. A decomposição do coeficiente de 

Gini por fontes de renda
8
 permitiu utilizar uma estrutura sistemática para estudos empíricos 

aplicados à importância de cada parcela da renda na desigualdade total. De acordo com essa 

metodologia, observou-se que a renda do trabalho principal teria uma maior participação entre 

as fontes de renda das famílias rurais. Em 2006, 83% das famílias o tinham como principal 

fonte da renda familiar, representando 54,6% do total da renda de todas as famílias no meio 

rural do Nordeste. Juros e rendimentos representavam 52% e as aposentadorias e pensões 

33% do total da renda familiar.  

O menor índice de Gini foi constatado para aposentadorias e pensões (0,27), 

refletindo o valor do salário mínimo, geralmente sendo pago à maioria dos aposentados da 

região rural do Nordeste. Apesar do seu baixo índice, as aposentadorias e pensões são as 

fontes de renda que mais contribuíram para aumentar a desigualdade, uma vez que é 

explicado em parte pelas famílias que recebem esse benefício e parte pelas famílias que ainda 

não o recebem.  

Marri (2009) aborda a insolvência dos sistemas previdenciários no Brasil e no 

mundo e alerta da necessidade de reformá-los. Sugere uma reforma atrelada ao gênero do 

beneficiário, uma vez que as mulheres gozam de um período de contribuição inferior aos 

homens, além de exercerem trabalhos com jornadas reduzidas e salários menores aos pagos 

aos homens, o que acarreta menores benefícios e maior dependência da aposentadoria, 

especialmente com relação às pensões por viuvez.  

Alterações são propostas e analisadas frente às atuais regras previdenciárias, 

dentre elas o vínculo do piso previdenciário ao salário mínimo, apontado em vários estudos 

                                                             
8 Os autores dividiram a renda mensal familiar em seis componentes: trabalho principal, outros trabalhos, 

aposentadorias e pensões, aluguéis, juros e rendimentos e doações. 
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como sendo extremamente oneroso ao Sistema Previdenciário no Brasil. São feitas 

simulações para alterações no período de contribuição, separação dos aposentados por tipo de 

aposentadoria (por contribuição, idade ou invalidez, alteração nos rendimentos e pensões. 

Fica clara a importância dos benefícios previdenciários na composição da renda 

familiar dos estratos de renda mais baixos, pois, em alguns casos, são as únicas fontes de 

renda das famílias, principalmente daquelas mais pobres. Nota-se que sem esses benefícios, o 

número de famílias pobres seria acrescido em 50% , o que contribuiria para um aumento dos 

problemas sociais no meio rural e por conseqüência nas regiões metropolitanas, em 

detrimento ao êxodo rural. Ressalta-se assim a importância das aposentadorias e pensões para 

a sobrevivência dessas famílias, principalmente para aquelas que vivem em regiões carentes 

de atividades econômicas e oportunidades de emprego. 

O presente trabalho procura contribuir com as pesquisas anteriormente descritas 

ao analisar os impactos econômicos e sociais da aposentadoria do meio rural brasileiro, dando 

ênfase aos municípios do estado do Ceará. Procurar-se-á demonstrar a evolução das políticas 

de seguridade social e como isso se refletiu tanto nas famílias dos beneficiários como nos 

municípios em que esses idosos residem. Na seção a seguir, descreveremos a metodologia 

utilizada para tais demonstrações. 

 

 

3. ANÁLISE PRELIMINAR 

 

 

 Esta seção apresenta as principais variáveis utilizadas no exercício empírico 

apresentado na seção quatro e explicita um perfil dos municípios cearenses em termos de 

benefícios previdenciários e gastos em áreas sociais e com infra-estrutura.  

Visando conduzir uma análise mais precisa e de forma a eliminar idiossincrasias 

dos municípios como determinantes dos resultados dos modelos propostos, será apresentada 

uma desagregação ao nível de macrorregiões a partir da proposta inicial fornecida pelo 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), órgão vinculado à Secretaria 
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do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (SEPLAG). A divisão em macrorregiões do 

quadro I a seguir foi instituída pela Lei nº 12.896 de 28 de Abril de 1999, que dispõe sobre a 

composição das mesmas para fins de planejamento. 

A partir do ano de 2009, apesar de não ser uma macrorregião de planejamento, a 

Região Metropolitana do Cariri foi desagregada da Macrorregião Cariri/Centro Sul, sendo 

composta pelas cidades de Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim, Juazeiro do Norte, 

Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri
9
. 

Muito embora seja interessante a análise desagregada, a ausência de informações 

para alguns municípios em alguns períodos pode comprometer a consistência de estimativas 

quando tais informações forem aplicadas aos modelos econométricos. Assim sendo, para os 

exercícios econométricos desenvolvidos na seção cinco, uma nova agregação será realizada 

considerando a influência dos municípios economicamente maiores como Fortaleza, Caucaia, 

Maracanaú, Juazeiro do Norte e Sobral. 

                                                             
9 Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). 
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A tabela 1 adiante apresenta um perfil dos benefícios previdenciários por 

macrorregiões do estado. Constata-se que em média 14,93% da população do Estado do Ceará 

receberam o benefício previdenciário entre os anos de 2003 a 2008. 

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) denotada no estudo por macrorregião 

1 explicita uma relação inversa entre tamanho econômico e a quantidade de benefícios 

previdenciários: na RMF apenas 8,97% das pessoas recebem benefício, enquanto nas demais 

macrorregiões o percentual médio verificado é de 15,79%. No longo prazo, estima-se que 

esses percentuais tendam a aumentar, uma vez que se tem o “bônus demográfico” como fator 

favorável, onde espelha um país com um número relativamente reduzido de idosos e crianças 

em relação à sua população em idade ativa e o Estado do Ceará tende a sofrer as 

conseqüências deste fato. 

 

Aquiraz Ita i tinga Ararendá (*) Monsenhor Tabosa (*) Alto Santo (*) Jaguaruana (*)

Cascavel  (*) Maracanaú Aiuaba Nova Russas Aracati Limoeiro do Norte

Caucaia Maranguape (*) Arneiroz Novo Oriente Beberibe Morada Nova

Chorozinho Pacajus  (*) Catunda (*) Parambu Ererê (*) Palhano

Eusébio Pacatuba Crateús Poranga Fortim (*) Pereiro

Forta leza Pindoretama Independência Quiterianópol is Icapuí Poti retama (*)

Guaiúba (*) São Gonçalo do Amarante Ipaporanga Tambori l  (*) Iracema Quixeré (*)

Horizonte (*) Ipueiras  (*) Tauá Ita içaba Russas

Jaguaretama São João do Jaguaribe

Jaguaribara Tabuleiro do Norte (*)

Jaguaribe (*)

Acaraú Martinópole Banabuiú (*) Mi lhã Abaiara Ipaumirim

Amontada Mira íma Boa Viagem Mombaça Acopiara  (*) Jardim

Apuiarés Morrinhos Canindé Paramoti  (*) Altaneira Jati

Barroquinha Paracuru Caridade (*) Pedra  Branca Antonina do Norte Juazeiro do Norte

Bela  Cruz Para ipaba Choró Piquet Carneiro Araripe Jucás

Camocim (*) Pentecoste Dep. Irapuan Pinheiro Quixadá (*) Assaré Lavras  da  Mangabeira

Chaval São Luís  do Curu (*) Genera l  Sampaio Quixeramobim Aurora Mauri ti

Cruz Tejuçuoca Ibaretama (*) Santa  Quitéria Baixio Mi lagres

Granja  (*) Tra i ri Ibicui tinga Senador Pompeu Barbalha Missão Velha  (*)

Itapagé (*) Tururu (*) Itati ra Solonópole (*) Barro Nova Ol inda

Itapipoca Umirim Madalena (*) Brejo Santo Orós

Itarema Uruburetama (*) Campos  Sa les Penaforte

Ji joca  de Jericoacoara Uruoca (*) Cari riaçu Porteiras

Marco Cariús Potengi

Catarina Quixelô (*)

Macrorregião 6 Cedro Saboeiro

Região de Baturité Crato Sal i tre

Alcântaras Hidrolândia  (*) Reriutaba (*) Acarape                Pacoti Farias  Bri to Santana do Cari ri

Cari ré (*) Ibiapina Santana do Acaraú Aracoiaba            Pa lmácia  (*) Granjei ro Tarrafas

Carnaubal Ipu São Benedito (*) Aratuba (*)          Redenção Icó Umari

Coreaú Irauçuba (*) Senador Sá Barreira  (*) Iguatu (*) Várzea Alegre (*)

Croatá  (*) Massapê Sobra l Baturi té

Forqui lha Meruoca Tianguá Capis trano (*)

Frecheirinha Moraújo Ubajara Guaramiranga

Graça Mucambo (*) Varjota  (*) Itapiúna

Groaíras  (*) Pacujá Viçosa  do Ceará Mulungu

Guaraciaba do Norte (*) Pires  Ferreira Ocara  (*)

(*) Cidades  não incluídas  na  amostra .

Fonte: elaborado pelo autor a  parti r de dados  do Insti tuto de Pesquisa  e Estratégia  Econômica  do Ceará  (IPECE)

QUADRO 1 - MACRORREGIÕES DO ESTADO DO CEARÁ

Macrorregião 1 Macrorregião 4 Macrorregião 7

Região Metropolitana de Fortaleza Região Sertão dos Inhamuns Litoral Leste/ Jaguaribe

Macrorregião 3

Região Sobral/Ibiapaba

Macrorregião 2 Macrorregião 5 Macrorregião 8

Região Litoral Oeste Região Sertão Central Cariri/ Centro Sul
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 A evolução das despesas de Educação e Cultura, Saúde e Saneamento e 

Habitação e Urbanismo foi comparada com a despesa com Assistência e Previdência e 

constatou-se que os gastos incorridos em benefícios previdenciários seguem a tendência de 

crescimento das demais despesas, em especial com a despesa com Habitação e Urbanismo 

(Gráfico 1). Essas despesas impactam diretamente no bem-estar da população de um modo 

geral e refletem o crescimento econômico das cidades que delas se beneficiam. Uma boa 

administração pública se utiliza dos recursos apropriados para demonstrar e promover um 

resultado fiscal positivo, indicando a adequada utilização dos recursos nas despesas sociais e 

de infra-estrutura para a população. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Quantidade de benefícios 253.176        270.294    279.680    289.286    297.589    310.075    1.700.100     

População 2.980.039     3.090.700 3.151.933 3.212.716 3.224.123 3.292.601 18.952.112   

% 8,50% 8,75% 8,87% 9,00% 9,23% 9,42% 8,97%

Quantidade de benefícios 69.379          71.317      70.721      71.638      73.944      77.324      434.323        

População 549.956        567.068    576.542    585.942    580.766    607.379    3.467.653     

% 12,62% 12,58% 12,27% 12,23% 12,73% 12,73% 12,52%

Quantidade de benefícios 78.591          81.367      83.763      86.478      89.451      89.221      508.871        

População 553.766        569.549    578.281    586.950    586.386    607.448    3.482.380     

% 14,19% 14,29% 14,48% 14,73% 15,25% 14,69% 14,61%

Quantidade de benefícios 51.977          54.839      56.968      57.416      58.780      60.321      340.301        

População 303.031        305.575    306.984    308.383    307.260    318.350    1.849.583     

% 17,15% 17,95% 18,56% 18,62% 19,13% 18,95% 18,40%

Quantidade de benefícios 64.736          65.249      65.842      66.262      69.682      79.139      410.910        

População 413.089        417.111    419.339    421.550    436.168    453.526    2.560.783     

% 15,67% 15,64% 15,70% 15,72% 15,98% 17,45% 16,05%

Quantidade de benefícios 23.421          23.260      23.646      24.269      25.484      26.070      146.150        

População 137.950        141.008    142.702    144.382    138.315    145.963    850.320        

% 16,98% 16,50% 16,57% 16,81% 18,42% 17,86% 17,19%

Quantidade de benefícios 58.481          60.659      62.204      65.009      66.909      68.995      382.257        

População 383.309        392.529    397.632    402.697    391.762    406.928    2.374.857     

% 15,26% 15,45% 15,64% 16,14% 17,08% 16,96% 16,10%

Quantidade de benefícios 157.564        160.454    163.127    168.765    175.377    180.311    1.005.598     

População 1.043.573     1.066.074 1.078.530 1.090.885 1.058.175 1.092.752 6.429.989     

% 15,10% 15,05% 15,12% 15,47% 16,57% 16,50% 15,64%

Média 14,43% 14,52% 14,65% 14,84% 15,55% 15,57% 14,93%

Fonte: elaborada pelo autor a  parti r dos  dados  dos  s i tes  da  Secretaria  do Tesouro Nacional  e da  Previdência  Socia l .

Região de Baturi té

Li tora l  Leste/ Jaguaribe

Cari ri / Centro Sul

Região Sobral/Ibiapaba

Região Sertão dos  

Inhamuns

Região Sertão Centra l

Tabela 1 - Quantidade de benefícios emitidos x População - municípios do Estado do Ceará

Macrorregião

Região Metropol i tana de 

Forta leza

Região Li tora l  Oeste
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Diante do exposto, o exercício empírico deste estudo consiste em analisar o 

impacto provocado no PIB e no Resultado Fiscal relacionado às despesas com Assistência e 

Previdência per capita, Educação e Cultura, Saúde e Saneamento, Habitação e Urbanismo 

como proporção da Despesa Total dos 132 municípios cearenses estudados. Destacam-se para 

análise a Macrorregião 1 (Região Metropolitana de Fortaleza), Macrorregiões 3 e 4 

(Sobral/Ibiapina e Sertão dos Inhamuns) aqui agrupadas e Macrorregião 8 (Cariri/Centro Sul) 

em conformidade com a “reagregação” proposta a partir da definição da SEPLAG. A escolha 

dessas Macrorregiões se deve ao fato da influência econômica sobre as demais macrorregiões, 

principalmente por incluírem como seus respectivos pólos econômicos as cidades de 

Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. Na seção cinco serão expostos os resultados das 

estimativas propostas na Metodologia. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

 

Base de Dados 

A amostra considerou 132 cidades, aproximadamente 72%, do total de 184 

municípios do Estado do Ceará. A exclusão de 52 cidades se deve ao fato de não se ter 

homogeneidade das informações financeiras durante o período em estudo, o que poderia 

distorcer as análises em questão. Os valores financeiros por município foram obtidos através 

do site da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a quantidade de benefícios emitida por 

cada cidade foi adquirida no site da Previdência Social (MPAS). Escolheram-se os anos de 

2003 a 2008, para demonstrarmos os impactos econômicos mais recentes. 

Os dados sociais, econômicos e financeiros dos municípios do Estado do Ceará 

referente aos anos de 2003 a 2008 serão contemplados para fins da análise proposta. Para 

tanto, será utilizado o modelo de dados em painel como base para o modelo econométrico a 

ser desenvolvido. 

O Modelo em Forma Reduzida Proposto 

O modelo de dados em painel inclui uma amostra de origem individual ao longo 

de um período de tempo, onde temos numerosas observações para cada entidade ou indivíduo 
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da amostra (Pindyck e Rubinfeld, 2004, p.288). Dentre outras vantagens, o uso de dados em 

painel normalmente oferece uma amostra de maior volume, aumentando assim o número de 

graus de liberdade (testes F e t mais significativos) e diminuindo a colinearidade entre as 

variáveis explicativas. Portanto, para a amostra em questão, onde teremos a combinação de 

várias cidades e informações ao longo de seis anos, a escolha do modelo de dados em painel 

se faz necessária. 

Geralmente os dados em painel cobrem um pequeno período de tempo, seja pelo 

alto custo para se obter novas informações ou pela indisponibilidade de dados passados. 

Como os parâmetros estimados são assintoticamente consistentes, necessita-se de um grande 

número de observações. Nesse sentido, quando o período a ser analisado é pequeno, a 

consistência só será alcançada se a quantidade de indivíduos for grande. 

 A estimação de modelos com dados em painel combina todos os dados 

disponíveis em corte transversal e séries temporais e a partir disso estima o modelo utilizando 

mínimos quadrados ordinários. Segundo Pindyck e Rubinfeld (2004), um outro procedimento 

consiste no reconhecimento de que variáveis omitidas podem nos levar a mudanças nos 

pontos de interceptos para os dados em corte transversal e séries temporais. Levando em 

consideração essa mudança de intercepto, utilizam-se modelos com efeitos fixos, onde se 

acrescentam variáveis binárias (dummy) para levar em conta a mudança de intercepto. Já o 

modelo com efeitos aleatórios é uma variante do processo de estimação por mínimos 

quadrados generalizados. 

 Pindyck e Rubinfeld (2004), consideram o modelo de duas variáveis: 

 

                   para i   1,2,  , N e t   1, 2,  T 

 

em que N é o número de unidades em corte transversal e T é o número de 

períodos de tempo. Caso sejam mantidas todas as pressuposições para o termo erro (  , pode-

se estimar regressões separadas com os dados em corte transversal, com cada uma das 

regressões envolvendo N observações. Para o período t = 1, a regressão com dados em corte 

transversal seria: 
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                   para i   1,2,  , N 

 

Haveria, portanto, um total de T equações desta forma. Do mesmo modo, pode-se 

estimar N regressões com dados cronológicos com T observações em cada uma. Entretanto, se 

tanto   como   são constantes ao longo do tempo e da amostra em corte transversal, pode-se 

obter estimativas de parâmetros mais eficientes ao combinar todos os dados para estimar uma 

regressão combinada maior, com NT observações. Dentre os modelos que combinam dados 

de séries temporais e corte transversal, podemos destacar o Modelo de efeitos fixos e o 

Modelo de efeitos aleatórios. 

 Modelo de efeitos fixos: esse modelo pretende controlar os efeitos das variáveis 

omitidas que variam entre os indivíduos e permanecem constantes ao longo do tempo. 

Portanto, supõe que o intercepto varia de um indivíduo para outro, mas torna-se constante ao 

longo do tempo; por outro lado, os parâmetros de resposta são constantes para todos os 

indivíduos para todos os períodos de tempo.  

 A pressuposição da inclinação constante e a posição do intercepto podem 

tornar complicada a técnica de combinar os mínimos quadrados. A tendência natural é 

adicionar variáveis binárias que permitam ao termo de intercepto variar ao longo do tempo e 

das unidades de corte transversal. Caso tenha-se também uma variação nas inclinações, cada 

regressão com seus dados em corte transversal implicaria em um modelo diferente, tornando 

inadequado utilizar os modelos em painel. 

 Segundo Pindyck e Rubinfekd (2004), o modelo de efeitos fixos pode ser da 

seguinte forma:  

  
                                                               

 

Onde: 

      =  

 

      =  

1      para o i – ésimo indivíduo, i = 2, ..., N 

0      de outro modo 

1      para ot – ésimo indivíduo, t = 2, ..., T 

0      de outro modo 
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 Acrescenta-se ao modelo (N – 1) + (T – 1) variáveis dummy e omitem-se duas 

outras, uma vez que seu acréscimo resultaria em colinearidade perfeita entre as variáveis 

explanatórias. Se esse modelo for estimado utilizando mínimos quadrados ordinários, teremos 

estimativas não-tendenciosas e consistentes para todos os parâmetros, inclusive em β. O 

coeficiente da variável representativa mediria a alteração nos interceptos em séries temporais 

e corte transversal, se levar em consideração o primeiro indivíduo no primeiro período de 

tempo. 

 A decisão de acrescentar variáveis representativas pode ser feita através de um 

teste estatístico, o qual envolve uma comparação da soma de quadrados dos desvios associada 

às duas técnicas de estimação. Uma vez que o modelo de mínimos quadrados ordinários inclui 

mais restrições de parâmetros que o modelo de efeitos fixos, espera-se que a soma dos 

quadrados dos resíduos fosse maior para o modelo de mínimos quadrados ordinários. Se o 

aumento na soma de quadrados dos resíduos não for significativo quando se acrescenta 

restrições, portanto as restrições são adequadas, validando o uso dos mínimos quadrados 

ordinários.  

 O modelo de efeitos fixos apresenta algumas restrições quanto ao seu uso. Ao 

utilizar variáveis representativas, não se identifica diretamente o que faz com que a linha de 

regressão se desloque ao longo do tempo e das unidades. Outro ponto seria que a técnica das 

variáveis representativas faz com que se perca um número representativo de graus de 

liberdade. 

 Modelo de efeitos aleatórios: neste modelo, a estimação é feita ao introduzir a 

heterogeneidade dos indivíduos no termo de erro. Muitas vezes, a falta de conhecimento sobre 

o modelo nos induz a incluir variáveis representativas. Desta forma, pode ser que a 

preferência seja  pelo uso de modelos de dados em painel, onde os termos de erro podem estar 

correlacionados ao longo do tempo e ao longo das unidades individuais. O modelo de efeitos 

aletórios, segundo Pindyck e Rubinfeld (2004) pode ser representado da seguinte forma: 
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onde:     ~ N(0,  
 ) = componente de erro pelos dados em corte transversal; 

    ~ N(0,  
 ) = componente de erro pelos dados em séries temporais;  

     ~ N(0,  
 ) = componente de erro combinado. 

 

 Suponha-se que os componentes do erro dos indivíduos não são 

correlacionados entre si e não são autocorrelacionados, tanto os dados de corte transversal 

quanto os dados de séries temporais. 

 Os efeitos aleatórios advêm do modelo de efeitos fixos, quando se assume que 

o efeito médio das variáveis aleatórias em séries temporais e em corte transversal está 

incluído no termo de intercepto, onde os desvios aleatórios em relação à média são iguais aos 

componentes de erro, neste caso    e   . A relação entre o modelo de efeitos aleatórios e 

efeitos fixos é observada quando tratamos os termos do intercepto no segundo modelo como 

duas variáveis aleatórias, sendo uma delas a variável com observações de série temporal e a 

outra variável com observações de dados de corte transversal. Ao supor que ambas as 

variáveis possuem distribuição normal, diminuímos os  graus de liberdade, uma vez que 

precisa se preocupar apenas com a média e a variância de cada um dos componentes de erro. 

O modelo de efeitos aleatórios pode ser estimado através de uma regressão de 

mínimos quadrados generalizados. A estimação pondera as observações inversamente a suas 

variâncias, através de um processo de estimação em dois estágios, uma vez que as diversas 

variâncias do erro normalmente não são conhecidas. No primeiro estágio, a amostra inteira é 

estimada pelo método dos mínimos quadrados ordinários. Seus resíduos são usados para 

calcular estimativas amostrais dos componentes da variância. As variâncias estimadas são 

usadas no segundo estágio, onde as estimativas dos parâmetros através de mínimos quadrados 

generalizados são obtidas. Ao supor que os componentes do erro têm distribuição normal, 

todos os parâmetros relevantes podem ser estimados através do método da máxima 

verossimilhança.  

Efeitos Fixos ou Aleatórios? 

O modelo de efeitos aleatórios gasta menos graus de liberdade e representa uma 

caracterização ampla das fontes de erros em um numeroso conjunto de dados com variação 

substancial dos dados em corte transversal e de série temporal. Já o modelo de efeitos fixos 



30 
 

permite analisar em que medida a variável dependente para cada indivíduo da amostra em 

corte transversal difere da média geral em corte transversal. Além disso, não exige que se 

pressuponha que os efeitos individuais incorporados ao erro não têm correlação com as 

variáveis explanatórias do modelo. A falta de validade dessa pressuposição pode levar a 

estimativas inconsistentes dos parâmetros. 

Para nosso estudo, incorporaremos também o teste de Hausman, que é um teste do 

tipo Wald
10

, cuja hipótese nula é que as diferenças nos coeficientes não são sistemáticas, ou 

seja, os coeficientes do modelo e os efeitos aleatórios são ortogonais. A rejeição da hipótese 

nula indica que a melhor escolha é o modelo de efeitos fixos, tendo em vista que esta 

condição é essencial no modelo de efeitos aleatórios. Portanto, o teste de Hausman baseia-se 

na diferença entre os estimadores de efeitos fixos e aleatórios.  

 Serão utilizados três modelos para estimar os resultados a serem expostos e 

analisados nas próximas seções: 

 

         
                                                            

                

        
                                                           

   
  
                   

onde; i = 1,..., 132; t = 2003,..., 2008. 

Prevrural = variável dummy como proporção da dprevpc, assumindo 1 para os 

municípios considerados rurais
11

; 

Dprevpc = despesa com Assistência e Previdência per capita; 

Sociadt = despesas de Educação e Cultura, Saúde e Saneamento como proporção da 

Despesa Total; 

Habdt = despesas de Habitação e Urbanismo como proporção da Despesa Total. 

Resfisc = resultado fiscal como proporção da receita orçamentária pela despesa 

orçamentária. 

                                                             
10 O teste Wald é utilizado para examinar restrições impostas aos coeficientes da regressão (hipótese nula). Ele 

calcula uma estatística de teste (Wald-Qui quadrado) que mede a eficiência das estimativas dos coeficientes da 

regressão original em satisfazer as restrições da hipótese nula. 
11 Considerou-se rural o município que não fizer fronteira com as cidades de Fortaleza, Sobral, Itapipoca, Tauá, 

Crateús Canindé, Quixeramobim, Baturité, Aracati e Juazeiro do Norte. 
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 A estimação será realizada utilizando o Método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários e pelo Método Generalizado dos Momentos (MGM ou GMM), sendo este mais 

geral por não impor uma distribuição para os termos de erro das regressões. Para tanto, foram 

utilizados os Modelo a Efeitos Aleatórios e Efeitos Fixos, uma vez que não se dispõe de todos 

os cortes transversais para os municípios. Além disso, para eventuais problemas de 

endogeneidade, será utilizado como instrumento de defasagem dos gastos previdenciários per 

capita. O teste de Hausman será auxiliar na escolha do modelo adequado para a interpretação 

dos resultados obtidos. Uma vez que os dados apresentados pelos MQO nem sempre se 

mostram satisfatórios, optou-se por utilizar o GMM por ser um estimador robusto. 

 Para as macrorregiões, as estimações seguirão os modelos propostos a seguir: 

         
                                                                

        
                                                                      

onde; i = 1,..., N (onde: 8<N<37
12

) ; t = 2003,..., 2008. 

Dprevpc = despesa com Assistência e Previdência per capita; 

Sociadt = despesas de Educação e Cultura, Saúde e Saneamento como proporção 

da Despesa Total; 

Habdt = despesas de Habitação e Urbanismo como proporção da Despesa Total. 

Resfisc = resultado fiscal como proporção da receita orçamentária pela despesa 

orçamentária. 

 

 A variável dummy para os municípios rurais oi utilizada apenas para a amostra 

completa e não por macrorregião. Nas próximas seções serão demonstrados os resultados para 

os modelos descritos anteriormente, tanto para o Estado do Ceará quanto para algumas 

macrorregiões selecionadas por influência econômica e a interpretação será fundamentada de 

acordo com as seguintes hipóteses relacionadas aos gastos com assistência e previdência por 

parte das administrações públicas municipais: 

                                                             
12 Quantidade de cidades da amostra de cada macrorregião. Será demonstrado na seção “Resultados”. 
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Hipótese 1: Uma relação positiva entre o gasto previdenciário por habitante e o 

crescimento do produto interno bruto municipal implica que esta forma de transferência de 

renda é importante para continuidade do crescimento das economias locais e para sua 

independência financeira futura; 

Se o gasto previdenciário tiver uma relação positiva e significante com o 

crescimento econômico do Estado do Ceará isso implica que o benefício previdenciário é de 

suma importância para a evolução econômica dos municípios cearenses. 

Hipótese 2: Uma relação positiva entre o gasto previdenciário por habitante e o 

resultado fiscal dos municípios implica que esta forma de transferência de renda não 

compromete a política fiscal das administrações públicas municipais ou a consecução do 

equilíbrio fiscal das economias locais. 

Se o gasto previdenciário tiver uma relação positiva e significante com o resultado 

fiscal dos municípios do Estado do Ceará isso implica que o benefício previdenciário não 

prejudica a aplicabilidade dos recursos nas áreas sociais e de infra-estrutura da amostra em 

questão, mostrando ser mais do que um coadjuvante para a evolução não apenas social, mas 

também fiscal. 

 

 

5. RESULTADOS 

 

 

A tabela 2 apresenta os resultados das estimações das equações (I), (II) e (III) 

apresentadas na seção Metodologia. Foram utilizadas informações em um painel com um 

período de seis anos, 2003 a 2008 dos 132 municípios do Estado do Ceará, cujos critérios 

foram definidos anteriormente com as informações financeiras fornecidas pela Secretaria do 

Tesouro Nacional no período estudado.  

Considerou-se o período de 2003 a 2008 para ilustrar e demonstrar os impactos 

econômicos mais recentes nos municípios do Estado do Ceará. Como variáveis dependentes 

têm-se o PIB (em nível e em log) para avaliarmos não apenas o impacto absoluto, mas 

também a sua evolução durante o período em questão e o Resultado Fiscal. Para explicar o 
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modelo, foram consideradas as variáveis Despesa com Assistência e Previdência per capita, 

Despesa com Educação e Cultura, Despesa com Saúde e Saneamento, Despesa com 

Habitação e Urbanismo, todas essas como proporção à Despesa Orçamentária, como também 

o Resultado Fiscal, sendo este a proporção da Receita Orçamentária pela Despesa 

Orçamentária. Além disso, criou-se uma variável dummy para municípios considerados 

“rurais” como proporção da Despesa com Assistência e Previdência per capita, conforme 

determinação da nota de rodapé nº 10, descrita na Metodologia. 

 

O teste de Hausman, cuja hipótese nula indica a estimação a efeitos aleatórios e 

como hipótese alternativa a estimação a efeitos fixos, os modelos atestam para uma 

explicação a efeitos aleatórios, embora sejam apresentados todos os resultados das estimações 

propostas, a fim de atestar a coerência, robustez e significância os resultados alcançados. Para 

tanto, as estimações foram realizadas utilizando os Modelos de Mínimos Quadrados 

Ordinários, Modelo a Efeitos Aleatórios e Efeitos Fixos. Os resultados seguem na tabela a 

seguir: 
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Método MQO GMM EF GMM EA Método MQO GMM EF GMM EA

var depend: log(PIB2000) var depend: resfisc

C 10,076 10,018 9,848 C 1,090 1,092 1,092

[32,659] [32,146] [32,521] [53,889] [48,286] [49,715]

prevrural (*) -0,017 -0,0210 -0,0207 prevrural (*) -0,0002 -0,0002 -0,0002

[-9,540] [-9,919] [-9,795] [-1,586] [-1,098] [-0,976]

dprevpc (*) 0,004 0,007 dprevpc (*) -0,0003 0,0000 0,0001

[1,478] [2,335] [-1,870] [0,109] [0,081]

dprevpc (-1) 0,002

[0,671337]

socialdt 0,976 1,079 1,154 socialdt -0,122 -0,130 -0,138

[2,108] [2,339] [2,515] [-3,981] [-3,893] [-4,142]

habdt 3,687 3,642 3,890 habdt 0,097 0,093 0,080

[4,480] [4,419] [4,762] [1,830] [1,554] [1,348]

R 2 0,156 0,159 0,152 R 2 0,120 0,080 0,029

Nº observações 660 660 660 Nº observações 660 660 660

Cross-Sections 132 132 132 Cross-Sections 132 132 132

Hausman test (**) 0,151 Hausman test (**) 0,000

Notas: 1) As estatísticas “t” encontram-se entre colchetes.

2) EF.: Estimação com Efeitos Fixos; EA.: Estimação com Efeitos Aleatórios.

3) (*) Instrumento usado: gasto previdência per capita defasado.

4) (**) O teste de Hausman não rejeita a hipótese nula de efeito aleatório.

Tabela 2: Resultados das Estimações
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Mapa 1 – Regiões Metropolitanas e Macrorregiões de Planejamento 

 

 

Inicialmente, as estimações dos modelos propostos sinalizam uma associação 

positiva entre as despesas das áreas sociais, como Educação e Cultura, Saúde e Saneamento 
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(variável socialdt) e crescimento econômico, uma vez que gastos mais elevados estão 

associados a taxas mais elevadas de crescimento real do PIB. Por outro lado, há uma relação 

negativa dessas despesas com o Resultado Fiscal dos municípios, o que demonstra que os 

investimentos feitos nas áreas sociais são benéficos para o crescimento econômico dos 

municípios do Estado do Ceará no longo prazo, mas que podem estar sendo mal administradas 

pelos órgãos públicos. Conforme exposto no gráfico 1 da seção anterior, as despesas com 

Educação e Cultura e Saúde e Saneamento são as mais representativas das despesas 

orçamentárias, variando de 19% a 41%, dependo da macrorregião observada. 

 

 A relação das despesas com Habitação e Urbanismo com o crescimento 

econômico mostra-se semelhante às despesas de Educação e Cultura, Saúde e Saneamento, 

porém demonstra um impacto diferente com relação ao Resultado. Isso sugere que poderia 

haver um incremento nas despesas de habitação e urbanismo sem prejudicar necessariamente 

o resultado fiscal, ainda estimulando a evolução econômica dos municípios cearenses.  

 

Finalmente, de acordo com as estimativas propostas, observa-se que o gasto com 

previdência rural causa um impacto negativo na evolução da renda para os municípios do 

estado. Esses resultados demonstram a tendência econômica que o benefício traz às famílias 

dos aposentados, como sendo uma renda basicamente usada para a subsistência. No longo 

prazo, vê-se que o benefício da aposentadoria influencia negativamente o crescimento 

econômico dos municípios de forma agregada, o que não ocorre com as demais despesas 

sociais das estimações (variáveis socialdt e habdt). Isso sugere uma releitura na aplicabilidade 

do regime de previdência nas áreas rurais, onde não necessariamente há uma prévia 

contribuição por parte do contribuinte para que este tenha acesso ao benefício da 

aposentadoria, conforme descrito anteriormente na Introdução. 

  

Outro importante dado a ser exposto é o fato da despesa com Assistência e 

Previdência demonstrar pouca influência no Resultado Fiscal dos municípios, diferente do 

que ocorre com as despesas de Educação e Cultura, Saúde e Saneamento (socialdt) e 

Habitação e Urbanismo (habdt). As despesas com Educação e Cultura, Saúde e Saneamento 

influenciam negativamente o resultado fiscal para os modelos apresentados, o que sugere uma 

má utilização desses valores por parte da Administração Pública. Outro fator é que a despesa 

com Assistência e Previdência per capita tem pouca influência na evolução da economia para 
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o Estado, como também no resultado fiscal dos municípios, o que não ocorre com esse mesmo 

tipo de despesa para os municípios considerados rurais.  

  

 Percebe-se que o gasto com Assistência e Previdência per capita para as 

cidades consideradas rurais não influencia positivamente o Resultado Fiscal por não gerarem 

uma receita para esses municípios superiores à despesa com o benefício da aposentadoria, o 

que mais uma vez sugere que essa fonte de renda para os aposentados rurais é utilizada 

basicamente para sua subsistência. Por outro lado, apesar de seu impacto econômico e fiscal 

não demonstrar ser positivo para a evolução da economia do Estado do Ceará, tem que ser 

levado em consideração o caráter social que esse benefício traz aos aposentados, conforme 

comentado na seção 1, pois, atualmente, 12,6% da população brasileira vivem em situação de 

indigência e 32% em situação de pobreza
13

. Ao retirar o benefício da aposentadoria, esses 

números seriam provavelmente maiores. 

 

                                                             
13 Considera-se Indigência renda inferior a ¼ do salário mínimo e pobreza equivale a uma renda inferior a meio 

salário mínimo. 
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5.1 - A Análise em Três Macrorregiões 

5.1.1 Região Metropolitana de Fortaleza (Macrorregião 1) 

Mapa 2 – Região Metropolitana de Fortaleza 

 

 
 

Com relação à Macrorregião 1, as estimações dos modelos propostos apresentadas 

na tabela 3 sugerem uma relação positiva entre as despesas de Educação e Cultura, Saúde e 

Saneamento, Habitação e Urbanismo com o Resultado Fiscal desses municípios no período 

em estudo. Isso sugere uma boa utilização desses recursos pelos órgãos públicos, refletindo 

também no crescimento econômico dessas cidades. Vale salientar que essa Macrorregião 

concentra 43% do total da população do Ceará, sendo a maior do Estado no ano de 2009
14

. 

 

 

                                                             
14 “Análise comparativa das Macrorregiões Cearenses a partir do Perfil Básico Regional 2009”, IPECE. 
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As estimações dos modelos em questão sugerem que a despesa com Assistência e 

Previdência per capita exerce uma relação positiva para a economia dessas, mas pouco 

influencia o Resultado Fiscal da Região Metropolitana de Fortaleza. Isso pode ser 

conseqüência da proporção de beneficiários, conforme demonstrado na seção 3, onde a 

Região Metropolitana de Fortaleza apresenta o menor índice de aposentados, em torno de 

8,97% da sua população.  

 

Método MQO GMM EF GMM EA Método MQO GMM EF GMM EA

var depend: log(PIB2000) var depend: resfisc

C 2,528 8,476 11,024 C 0,959 0,978 0,995

[0,729] [2,558] [3,684] [8,135] [7,629] [8,592]

dprevpc (*) 0,066 0,052 dprevpc (*) 0,001 0,001 0,001

[4,456] [4,000] [1,372] [1,266] [1,795]

dprevpc (-1) 0,072

[5,092]

socialdt 11,140 2,334 -0,751 socialdt 0,074 0,044 0,013

[2,216] [0,474] [-0,164] [0,423] [0,231] [0,071]

habdt 9,886 1,760 -0,040 habdt 0,050 0,046 0,007

[2,244] [0,341] [-0,008] [0,268] [0,232] [0,038]

R 2 0,437 0,265 0,256 R 2 0,178 0,164 0,051

Nº observações 50 50 50 Nº observações 50 50 50

Cross-Sections 10 10 10 Cross-Sections 10 10 10

Hausman test (**) 0,261 Hausman test (**) 0,314

Notas: 1) As estatísticas “t” encontram-se entre colchetes.

2) EF.: Estimação com Efeitos Fixos; EA.: Estimação com Efeitos Aleatórios.

3) (*) Instrumento usado: gasto previdência per capita defasado.

4) (**) O teste de Hausman não rejeita a hipótese nula de efeito aleatório.

Tabela 3: Resultados das Estimações - Macrorregião 1
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5.2.1 Região Sobral/Ibiapaba (Macrorregião 3) 

 

Mapa 3 – Região Sobral/Ibiapaba 
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5.2.2 Região Sertão dos Inhamuns (Macrorregião 4) 

 

Mapa 4 – Região Sertão dos Inhamuns 

 

 
 

 

 

 

  

As estimações dos modelos propostos para as Macrorregiões 3 e 4 apresentadas na 

tabela 4 a seguir sugerem uma relação negativa da despesas com Assistência e Previdência 

com a taxa de crescimento econômico de seus municípios, conquanto o impacto sobre o 

resultado fiscal é inócuo. Mais uma vez o modelo sugere que para os municípios em questão o 

benefício previdenciário não gera impactos positivos sobre o crescimento, mas também não 

compromete a gestão dos prefeitos.  

  

 Nesta análise desagregada para a macrorregião que tem como pólo econômico 

o município de Sobral, tanto a variável que incorpora gastos com saúde e educação, quanto a 

que considera os gastos com habitação e urbanismo não se mostraram como determinantes do 
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crescimento da renda ou do resultado fiscal. Vale ressaltar que a Região Sobral/Ibiapina 

concentra 9,83% da população total do Estado do Ceará, cuja taxa de escolarização do ensino 

fundamental atingiu 100% no ano de 2008
15

. 

 

 

 

                                                             
15 “Análise comparativa das Macrorregiões Cearenses a partir do Perfil Básico Regional 2009”, IPECE. 

Método MQO GMM EF GMM EA Método MQO GMM EF GMM EA

var depend: log(PIB2000) var depend: resfisc

C 10,371 10,780 10,656 C 1,050 1,019 1,021

[13,891] [13,732] [13,813] [20,172] [17,419] [17,750]

dprevpc (*) -0,025 -0,020 dprevpc (*) -0,0003 -0,0001 0,0002

[-4,451] [-4,089] [-1,172] [-0,135] [0,541]

dprevpc (-1) -0,017

[-4,077]

socialdt 1,040 0,898 0,823 socialdt -0,088 -0,030 -0,045

[0,950] [0,804] [0,746] [-1,144] [-0,365] [-0,546]

habdt -0,959 -1,141 -0,711 habdt 0,266 0,256 0,249

[-0,616] [-0,726] [-0,459] [2,449] [2,186] [2,159]

R 2 0,123 0,143 0,114 R 2 0,058 0,112 0,017

Nº observações 150 150 150 Nº observações 150 150 150

Cross-Sections 30 30 30 Cross-Sections 30 30 30

Hausman test (**) 0,257 Hausman test (**) 0,134

Notas: 1) As estatísticas “t” encontram-se entre colchetes.

2) EF.: Estimação com Efeitos Fixos; EA.: Estimação com Efeitos Aleatórios.

3) (*) Instrumento usado: gasto previdência per capita defasado.

4) (**) O teste de Hausman não rejeita a hipótese nula de efeito aleatório.

Tabela 4: Resultados das Estimações - Macrorregiões 3 e 4
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5.3 Região Cariri/Centro Sul (Macrorregião 8) 

 

Mapa 5 – Região Cariri/Centro Sul 
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As estimações dos modelos propostos para a Macrorregião 8 sugerem uma 

associação negativa dos gastos com Assistência e Previdência com o crescimento econômico 

e novamente a inexistência de efeitos sobre o Resultado Fiscal desses municípios. Mais uma 

vez isso indica uma geração de receita inferior à despesa alocada para o benefício da 

aposentadoria para Região Cariri/Centro Sul ou que o benefício repassado a esses municípios 

seja utilizado apenas para a subsistência de seus usuários. 

Apesar das despesas sociais de Educação e Cultura, Saúde e Saneamento 

possuírem impactos diferenciados sobre o crescimento do PIB e o resultado fiscal, o impacto 

Método MQO GMM EF GMM EA Método MQO GMM EF GMM EA

var depend: log(PIB2000) var depend: resfisc

C 9,564 9,462 9,367 C 1,098 1,111 1,115

[29,823] [29,233] [29,277] [37,776] [34,863] [35,395]

dprevpc (*) -0,018 -0,0136 dprevpc (*) -0,0002 0,0001 0,0002

[-4,291] [-3,661] [-0,789] [0,253] [0,543]

dprevpc (-1) -0,016

[-4,367]

socialdt 1,796 2,164 2,058 socialdt -0,1570 -0,179 -0,190

[3,562] [4,071] [3,908] [-3,331] [-3,429] [-3,669]

habdt 0,487 0,815 0,965 habdt 0,108 0,070 0,064

[0,336] [0,549] [0,653] [0,848] [0,481] [0,441]

R 2 0,142 0,112 0,089 R 2 0,112 0,100 0,068

Nº observações 185 185 185 Nº observações 185 185 185

Cross-Sections 37 37 37 Cross-Sections 37 37 37

Hausman test (**) 0,124 Hausman test (**) 0,208

Notas: 1) As estatísticas “t” encontram-se entre colchetes.

2) EF.: Estimação com Efeitos Fixos; EA.: Estimação com Efeitos Aleatórios.

3) (*) Instrumento usado: gasto previdência per capita defasado.

4) (**) O teste de Hausman não rejeita a hipótese nula de efeito aleatório.

Tabela 5: Resultados das Estimações - Macrorregião 8
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sobre a renda é nulo, uma vez que tais despesas estimulam o crescimento do PIB, mas 

comprometem, pelo menos parcialmente, o resultado fiscal. Já os gastos em habitação e 

urbanismo não exercem nenhum efeito sobre as duas variáveis. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir de um painel de 132 municípios do Estado do Ceará no período de 2003 a 

2008 foram investigados os impactos dos gastos previdenciários por habitante sobre o PIB, o 

crescimento deste e o resultado fiscal das prefeituras cearenses e em algumas macrorregiões 

do estado, vis à vis gastos em áreas sociais, como saúde e educação e em infra-estrutura, 

como habitação e urbanismo. 

Dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), juntamente com dados da 

Previdência, deram suporte à criação das variáveis sócio-econômicas para a estimação dos 

modelos econométricos em forma reduzida cujas variáveis-chave foram o PIB municipal em 

termos reais, a taxa de crescimento do PIB em termos reais e o resultado fiscal das prefeituras. 

Foram estimados modelos a efeitos fixos e aleatórios segundo o Método Generalizado dos 

Momentos (MGM) e tomando como critério de escolha para referência o teste de Hausman.  

 Constatou-se que, de um modo geral, o benefício financeiro gerado pelo 

recebimento não transcende a despesa incorrida pelos órgãos públicos. Nos municípios da 

área rural, por exemplo, este impacto é negativo e a justificativa da manutenção desta rubrica 

de gastos certamente está associada ao papel social que a aposentadoria exerce sobre os 

aposentados deste setor, onde muitas vezes o benefício é utilizado para a inclusão social e 

econômica do beneficiário nas economias locais. 

 Em termos agregados os resultados diferem bastante da análise feita segundo 

macrorregiões do estado: i) seja para o total dos municípios ou para a RMF, o impacto dos 

gastos com previdência por habitante estimulam o crescimento do PIB em termos reais, além 

de não possuírem qualquer impacto sobre o resultado fiscal, fato que implica que as despesas 

desta natureza não comprometem a gestão dos prefeitos; ii) Nas regiões de Sobral/Ibiapaba e 

Cariri os gastos desta natureza apresentaram impactos recessivos e em alguns casos inócuos 
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sobre as variáveis analisadas; iii) no total das prefeituras verifica-se que gastos com saúde e 

educação e habitação estimulam o crescimento do PIB, muito embora corrobore-se o trade-off 

entre gastos sociais e resultado fiscal. Este último resultado é parcialmente sustentado nas 

prefeituras do Cariri. 

 Seja pelos dados apresentados ou pela solvência do sistema diante da crise que 

a Previdência enfrenta, sugere-se uma revisão na aplicabilidade do regime de previdência, em 

especial nas áreas rurais, onde não se exige uma prévia contribuição por parte do beneficiário 

para que esse tenha direito a receber sua aposentadoria. 
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