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Resumo 

O artigo investiga os determinantes da gestão de excelência no setor público em termos da 
aplicação eficiente dos recursos em áreas sociais e na realização de investimentos, bem como até 
que ponto a distância em relação ao equilíbrio fiscal pode comprometer este processo. Para tanto, 
estuda-se a relação entre os empenhos e as liquidações de despesas correntes realizadas pelas 
capitais brasileiras entre 2008 e 2015 nas áreas sociais como saúde e educação, nos termos dos 
arts. 198 e 212 da CF/1988, bem como para os investimentos realizados como proporção da RCL 
das respectivas capitais. Tais informações constituíram insumos para o desenvolvimento de 
Índices de Realização (IRs) de despesas ou de investimentos que foram confrontados com 
indicadores proxies para elevado padrão de gestão, situação de “fronteira” em cada indicador. 
Estimativas robustas obtidas a partir de um modelo empírico vetorial autoregressivo com dados 
em painel (PVAR) seguindo a proposta de Love e Zicchino (2006) para as capitais brasileiras 
permitem inferir que há tendência à manutenção das desigualdades entre as capitais que menos 
se dedicam à saúde, educação e investimentos, mas o aumento da distância da capital para a 
fronteira estimula a realização de despesas relativas ao previamente empenhado. Ademais, a 
elevação dos IRs para as despesas em educação não compromete o equilíbrio fiscal das prefeituras 
das capitais brasileiras. 

 
Palavras-chave: Gasto Público; Fronteira; Índices de Realização; PVAR. 

 

Abstract 

The paper investigates the determinants of the excellence in public administration management 
in terms of the efficient use of resources of social areas and of investments, as well as to define 
how strong the influence of the fiscal imbalance to jeopardize this process is. Therefore, we study 
the relationship between commitments and current expenditure of settlements made by Brazilian 
main cities between 2008 and 2015 in social areas such as health and education, in terms of 
constitutional arts. 198 and 212 and for investments as a measure of net revenues. Such 
information constituted inputs for the development some Achievement Indexes (IRs) of expenses 
or investments that have been faced with indicators proxies for excellence in management, 
denoted as the situation of "frontier" in each indicator. Estimates obtained from a panel vector 
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autoregressive model (PVAR) following the proposal of Love and Zicchino (2006) allow us to 
infer that there is a tendency to maintain inequalities between the cities less dedicated to health, 
education and investment, but the increasing distance from each city to the border stimulates the 
realization of expenses related to previously commit. Moreover, the rise of IRs for spending on 
education does not compromise the fiscal balance of the public administration. 
Key Words:  Public Expenditure; Border; Achievement Indexes; PVAR. 
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1 Introdução 

A literatura relacionada à avaliação das contas públicas no Brasil concentra-se 
majoritariamente na análise da evolução dos aspectos financeiros, contábeis e 
orçamentários, mas no período recente os aspectos legais e, em especial, a eficiência na 
realização das despesas com o respectivo atendimento às demandas em áreas sociais 
compreendem o foco da discussão diante do cenário atual de crise fiscal. 

Desde o planejamento ao efetivo pagamento de uma despesa pública, diversos 
aspectos legais e operacionais devem ser atendidos e, seja por falta de corpo técnico ao 
processo operacional ou negligência ao rigor proposto pelos dispositivos legais, são 
frequentes as ocorrências de “sub-realizações” de despesas, representadas na liquidação 
de um montante aquém do planejado e empenhado. A consequência imediata desta 
medida de ineficiência é o não atendimento pleno às demandas da população e o 
comprometimento da consecução dos objetivos de desenvolvimento econômico 
preconizados nos planos de governo dos gestores outrora eleitos. 

Visando nortear o gasto público, diversos dispositivos legais estabelecem 
diretrizes para uma alocação eficiente e eficaz dos recursos disponíveis, dentre os quais 
cite-se para efeito deste estudo a Constituição Federal de 1988 (CF/1988)3, a Lei 
Complementar n.º101, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)4 
e a Resolução nº43 de 2001 do Senado Federal (Resolução 43/2001)5. Enquanto a Carta 
de 1988 estabelece os limites mínimos de gastos em áreas sociais como saúde e educação, 
a LRF e a Resolução 43/2001 objetivam disciplinar os gastos em pessoal e o fluxo que 
alimenta a dívida pública, respectivamente. 

Deste modo surge o que geralmente se denomina como trade-off entre as 
responsabilidades fiscal e social: o atendimento às demandas da população por melhorias 
nas áreas de educação e saúde deve ser pautado pelo respeito aos limites de gastos com o 
pessoal, bem como pela manutenção do equilíbrio fiscal requerido para a administração 
pública.  

Não obstante, há de se considerar as dificuldades financeiras dos prestadores de 
serviços que forem terceirizados ou dos responsáveis pela realização dos investimentos 
propostos, de forma que os investimentos planejados sejam eventualmente inviabilizados, 
por conseguinte, os valores empenhados em cada área não possam ser liquidados. De 
outro lado, a liquidação em montante superior ao valor empenhado requer, além de 
eficiência na alocação, uma gestão que comprove a capacidade financeira para este 
incremento de despesa. 

Com base no exposto, o presente estudo buscará avaliar as finanças públicas das 
capitais brasileiras vis-à-vis à situações hipotéticas correspondentes às situações de 
fronteira dos melhores indicadores de cada rubrica e, portanto, que representam a 
excelência na gestão das contas públicas. Ademais realiza-se em paralelo uma análise 
comparativa da capital cearense em relação à média e fronteira regional das despesas em 
áreas sociais como saúde e educação e investimentos. 

Para tanto, inicialmente discute-se as principais diretrizes para a boa prática da 
gestão pública seguindo as referências dos órgãos de controle nacionais, bem como a 
literatura correlata. Posteriormente, serão avaliados os indicadores de desempenho fiscal 
e de atendimento aos limites legais de gastos em áreas sociais e para investimentos em 
uma análise comparativa entre a capital cearense e às fronteiras regional e nacional para 
cada indicador entre 2008 e 2015.  

                                                 
3 Ver principalmente o Art.198 e o Art.212. 
4 Art.18 ao Art.20. 
5 Art.7º. 



4 

 

Visando conduzir uma análise mais específica, são elaborados indicadores para 
que se investigue os determinantes da distância em relação à situação de fronteira vis-à-
vis a realização das propostas de dispêndio nas áreas de saúde, educação e investimentos. 
Os indicadores propostos são ainda confrontados com o desempenho fiscal recente 
medido pela distância da capital em relação à capital mais superavitária em uma análise 
econométrica com dados em um painel composto pelas capitais brasileiras nestes oito 
anos e constata-se que há tendência à manutenção das diferenças entre os níveis de 
despesas das capitais nas áreas sociais e em investimentos, muito embora a distância em 
relação à fronteira estimule os gestores públicos a elevarem seus níveis de realização de 
despesas.  

As estimativas robustas obtidas em três especificações seguindo a metodologia 
proposta por Love e Zicchino (2006) permitem inferir que apenas os gastos em saúde e 
os investimentos realizados possuem impacto futuro significativo sobre o resultado 
primário das prefeituras, fato que contraria as intenções das medidas de políticas recentes 
que impedem a expansão das despesas em educação. 

 
2 Aspectos sobre a Gestão das Contas Públicas no Brasil 

 
A literatura sobre gestão pública estabelece como diretrizes o atendimento aos 

princípios da eficiência, eficácia e efetividade quanto ao uso dos recursos públicos. A 
eficácia é atingir o objetivo proposto, cumprir, executar, operar e tem o poder de causar 
determinado efeito. Em suma, é eficaz quando se produz o resultado pretendido. 
Eficiência é a qualidade de fazer com excelência, sem perdas ou desperdícios (de tempo, 
de dinheiro ou energia). Nestes termos, eficiente é aquilo ou aquele que chega ao 
resultado, que produz o seu efeito específico, mas com qualidade, com competência, 
minimizando os erros. Já a efetividade é a qualidade da abrangência em relação ao seu 
objetivo (Amaral (2003)). 

De posse destes conceitos, no processo de avaliação de desempenho é levado em 
consideração o que a sociedade anseia e a distância da situação real para aquela hipotética 
em um determinado momento do tempo, visando sempre a maximização do bem-estar 
social, sem negligenciar o cumprimento das exigências legais impostas pela Constituição 
Federal de 1988. 

Com o intuito de amparar o planejamento e a execução do orçamento público 
segundo a demanda social, o Brasil desenvolveu três instrumentos legais, quais sejam o 
Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 
Anual (LOA)6. Pelo fato de não existir uma legislação complementar que deveria 
contemplar a elaboração e organização das leis orçamentárias e do não tratamento deste 
assunto na Lei nº 4.320/64, os PPAs vêm sendo apresentados segundo uma abordagem 
mais genérica, satisfazendo apenas a exigência legal quanto a sua elaboração. Da mesma 
forma acontece com a LDO, que deveria indicar as prioridades e as metas da 
administração para o exercício seguinte, orientando a montagem e a execução do 
orçamento anual. As metas que deveriam ser compatíveis com as apresentadas no PPA, 
raramente são definidas corretamente em termos físicos, gerando uma dimensão 
inadequada quanto aos objetivos de governo.  

Até a sua efetiva concretização, o gasto público passa por várias fases, quais sejam 
o planejamento, a autorização, o empenho a liquidação e, finalmente, o pagamento. 
Quando a despesa pública é liquidada, significa que o serviço que deu origem a esse gasto 
já foi efetuado e reconhecido pelo ordenador de despesas, faltando, apenas, o desembolso 

                                                 
6 Ver Art. n.º 165 da Constituição Federal de 1988. 
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efetivo do dinheiro. É justamente esse tipo de despesa (liquidada, mas ainda não paga) 
que dá origem ao que se denomina “Restos a Pagar Processados”. 

Os Restos a Pagar Processados são as obrigações das despesas com fornecedores 
de bens e serviços, classificadas como Investimentos e outras Despesas Correntes, que 
foram liquidadas no exercício anterior, mas que não foram efetivamente pagas naquele 
exercício. É sabido que as despesas só afetam o primário quando são efetivamente pagas, 
portanto, costuma ser prática de gestores para encobrir os gastos excessivos “segurar o 
pagamento de um ano para o outro” para gerar, temporariamente, um superávit primário 
mais elevado. Já no caso de Restos a Pagar Não Processados, a despesa foi planejada, 
autorizada empenhada, mas o ordenador de despesas ainda não reconheceu a prestação 
do serviço ou a execução do investimento. Tem-se então um estágio anterior, já que o 
gasto ainda não foi nem liquidado nem pago. 

O fato é que não é possível realizar um esquema tipo Ponzi com as despesas 
públicas e, portanto, tais despesas que foram adiadas deverão ser honradas em algum 
período, muito embora tal estratégia permita maior margem de manobra em vista de uma 
expectativa otimista em relação ao cenário futuro ou inclusive a quitação em um período 
mais favorável política ou economicamente. 

Por outro lado, uma vez não concretizado o cenário otimista outrora projetado, a 
administração pública terá que realizar “deslocamentos orçamentários intertemporais” 
como forma de quitar os compromissos previamente assumidos e a menos que se 
verifique um choque econômico favorável, em algum momento os efeitos destes 
deslocamentos serão perceptíveis na redução do resultado primário da administração 
pública. 

A dívida junto a fornecedores7, por exemplo, não é contabilizada no conceito de 
Dívida Líquida do Setor Público (DLSP). Então, do ponto de vista da apuração do 
superávit primário, acaba sendo estratégia dominante o gestor público optar por atrasar o 
pagamento e ter uma dívida junto a fornecedores do que elevar a dívida junto ao mercado, 
fato que, dentre as inúmeras consequências adversas, elevaria ainda o custo de captação 
futura via redução de seu rating. Denomina-se, neste contexto, dívida flutuante como as 
despesas que majoritariamente deverão ser quitadas no curto prazo. 

Diante do exposto, é imediata a verificação de que uma “estratégia míope” de 
elevação do resultado primário por parte dos gestores públicos é evitar o pagamento de 
despesas ou ainda, a sua liquidação. De forma contrária, a liquidação de despesa em 
montante superior ao prévio empenho deve sinalizar maior margem para realização de 
despesas, fato normalmente advindo de receitas extraordinárias já que há impedimento 
legal ao aumento das despesas além do previsto sem a devida comprovação de elevação 
na capacidade de pagamento.  

A fim de avaliar a gestão das administrações públicas municipais das capitais 
brasileiras, o presente estudo realiza uma análise comparativa tomando como referência 
o desempenho da capital cearense e as médias regionais em termos de atendimento aos 
indicadores legais chaves, tais como o resultado primário e as despesas com saúde 
educação e investimentos, além dos gastos administrativos com pessoal, já que, segundo 
Ribeiro (2008) estas despesas representam uma proxy da prestação dos serviços públicos.  

Especificamente, dois indicadores desenvolvidos servirão de base para o processo 
de inferência: i) um denominado Índice de Realização (IR), definido como a razão entre 
o montante liquidado e o empenhado em cada rubrica e; ii) um indicador de distância da 
capital em relação à fronteira regional e nacional, que é composta pelos melhores 
resultados financeiros em cada rubrica investigada. A seção 3 explicita estes indicadores.  

                                                 
7 Entra como “Restos a Pagar”. 
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3 Do Empenho à Liquidação: Evidências para as Finanças da Capital Cearense 

em um Comparativo Regional e Nacional 

 

3.1 Sobre os Dados Utilizados no Estudo 

As informações anuais acerca dos valores empenhados e liquidados nas diversas 
rubricas das capitais brasileiras entre 2008 e 2015 que servirão de base para elaboração 
dos indicadores citados na seção anterior foram providas pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) e pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), além da Secretaria das 
Finanças de Fortaleza (Sefin/Fortaleza). 

Muito embora possam compor evidências em agregações regionais ou em nível 
nacional, cabe destacar que as capitais cujas informações não foram disponibilizadas em 
todo o período 2008-2015 não irão compor o exercício empírico cuja metodologia é 
descrita na seção 4, são elas: Boa Vista, Rio Branco, Palmas, Macapá, Manaus, Porto 
Velho, Florianópolis, Vitória, Teresina e Brasília. Deste modo, as evidências 
apresentadas nesta seção utilizam toda a amostra disponível, mas os resultados da seção 
5 se fundamentam nos dados de 17 capitais. 

 

3.2 Sobre os Indicadores Propostos e Evidências a partir das Capitais Brasileiras 

Conforme argumentado na seção 2, dois indicadores propostos servirão de base 
para o exercício empírico: 

 
i) Índice de Realização para a rubrica “i” na data “t” 

i

t

i

ti

t
VCE

VCL
IR =                                              (3.1)

 com i

tVCL  e i

tVCE  representando, respectivamente, os Valores Correntes 

Liquidados e Empenhados em cada capital “i” e ano “t”, com t = 2008 a 2015 e; 
 

ii) Distância do indicador da capital “i” em relação à Fronteira na data “t”:  

*i

t

i

t

i

t IFLIFLDF −=                                                        (3.2) 

com *i

tIFL  representando o melhor Indicador Financeiro com base Legal de todas 

as capitais “i’s” na data “t” ( )i

tIFL . 

Cabe destacar que, da forma como são mensurados alguns indicadores como os 
das despesas com educação e saúde, pelo menos duas interpretações são possíveis: i) uma 
prefeitura que compromete maior parcela dos recursos disponíveis com determinada área 
social dedica maior atenção à referida área ou; ii) uma prefeitura que compromete maior 
parcela dos recursos disponíveis com determinada área social possui custos relativos mais 
elevados para o atendimento à demanda nesta área. Obviamente, se os mercados de cada 
área são competitivos, o segundo argumento não se sustenta, já que o custo relativo seria 
o mesmo entre as capitais. Não obstante, principalmente em relação às despesas com 
educação, segue-se os argumentos de Lucas (2016) e Araujo (2016) em relação à 
importância de não se comprimir gastos em áreas como a educação, muito embora 
questione-se a eficácia da despesa realizada pelo setor público no Brasil em todas as 
esferas. 
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Diante do exposto, inicialmente é analisada a evolução do equilíbrio fiscal das 
capitais. Para tanto, o Gráfico 1 sintetiza os resultados para os componentes dos 
indicadores (3.1) e (3.2) para o resultado primário, definido nesta análise como a razão8 
entre as receitas primárias9 e as despesas primárias10 e tomando como benchmark os 
resultados verificados para a capital cearense, para a qual serão confrontados os valores 
do mesmo indicador com base nas despesas empenhadas vis-à-vis as liquidadas. 

Os resultados do referido gráfico permitem constatar os impactos da crise fiscal 
sobre os orçamentos das capitais. Foram períodos de forte desoneração realizadas pela 
União, como as verificadas entre 2009 e 2013 no Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) e Imposto de Renda (IR), que além de fazer o governo deixar de arrecadar cerca de 
R$ 6,1 bilhões11, mas com perdas estimadas superiores a R$ 23 bilhões para cidades e 
estados12, comprometeram sobremaneira as transferências de recursos às prefeituras, que 
ainda tiveram que assumir despesas extras como o piso do magistério e a inflação dos 
insumos necessários à saúde, que dependem do câmbio. 

 

    
Gráfico 1 - Empenho X Liquidação: Resultado Primário, Média Regional e Fronteiras Regional e 

Nacional, (2008-2015) 
Fonte: Elaboração própria com dados obtidos junto à Sefin/Fortaleza. 

 
A despeito da tendência descendente em todas as desagregações dos indicadores 

e mesmo para as fronteiras nacional e da região Nordeste, os resultados para capital 

                                                 
8 Seguindo a definição proposta, valores acima de 1 indicam superávit primário e déficit primário caso 
contrário. 
9 Compostas pelas receitas correntes, as receitas de capital de convênios e Outras Receitas de Capital. 
10 Oriundas da soma das despesas correntes descontadas as despesas com juros e somadas ás despesas de 
capital com investimentos, além das reservas de contingências e do Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS). 
11 Ver: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/01/desoneracao-do-ipi-dos-automoveis-
impulsiona-arrecadacao-em-r-3-50-bi-em-5-anos  
12 Ver: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,desoneracao-do-ipi-tirou-r-23-bi-de-cidades-e-
estados,175687e . 
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cearense que não se mostravam tão otimistas em relação aos valores empenhados, 
retornam aos níveis pré-crise quando consideramos apenas as liquidações de despesa, 
superando a média regional, convergindo para a fronteira composta pelos melhores 
resultados entre as capitais do Nordeste e reduzindo de forma significativa a redução para 
a fronteira nacional. A previsão de empenho que implicaria em orçamento equilibrado 
passa a se configurar como superávit da ordem de 8% da receita primária, com a sensível 
redução do montante de despesas liquidadas a partir de 2013. 

Complementando as evidências para o comportamento das finanças das capitais 
brasileiras e tomando a capital cearense como referência, o Gráfico 2 explicita os mesmos 
componentes considerando o indicador legal para as despesas com saúde nos termos do 
Art. n.º198 da CF/1988, de onde se destaca uma evolução sempre acima da média das 
capitais da região Nordeste, mesmo com a leve redução de 41,0% para 38,2% na 
comparação entre os gastos empenhados e liquidados, respectivamente, mas sempre 
acima do limite legal de 15,0% previsto no referido dispositivo. 

 

    
Gráfico 2 - Empenho X Liquidação: Gastos com Saúde nos Termos do Art.198 da CF/1988, Média 

Regional e Fronteiras Regional e Nacional, (2008-2015) 
Fonte: Elaboração própria com dados obtidos junto à Sefin/Fortaleza. 

 
Ademais, destaca-se a relativa estabilidade dos indicadores de despesas na área de 

saúde, fato que decorre fundamentalmente dos limites legais estabelecidos, bem como da 
essencialidade na manutenção dos serviços nesta área. 

Nas mesmas bases de comparação do gráfico anterior, o Gráfico 2 apresenta a 
evolução para o indicador de gastos com educação, nos termos do Art.212 da mesma 
CF/1988 e o resultado é análogo: uma leve redução de 1,2 p.p. do valor empenhado para 
o liquidado no ano, com desempenho sempre superior à média da região Nordeste, mas 
ainda, no caso das despesas com educação, com indícios de convergência para a fronteira 
regional dos maiores valores. 
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Gráfico 3 - Empenho X Liquidação: Gastos com Educação nos Termos do Art.212 da CF/1988, Média 

Regional e Fronteiras Regional e Nacional, (2008-2015) 
Fonte: Elaboração própria com dados obtidos junto à Sefin/Fortaleza. 

 
Em relação às fronteiras dos gráficos 2 e 3, cabe a ressalva de que nem sempre 

maiores indicadores de gastos em cada uma dessas áreas implica em melhor performance, 
mas muito embora não seja objetivo deste estudo avaliar a qualidade do gasto público via 
resultados gerados em termos de bem-estar, é preciso reconhecer que o aumento de cada 
um destes dois indicadores pode refletir apenas aumentos de custos sem a respectiva 
melhoria ou ampliação do serviço prestado em casa área. Afinal, não é surpresa, 
principalmente na área da saúde e da educação, os casos de superfaturamento de materiais 
hospitalares e livros ofertados ao ensino fundamental. 

Em específico para a capital cearense, tem-se com a análise dos gráficos 1 a 3 em 
conjunto, evidências de melhoria de 8 p.p. no resultado primário com respectivas 
reduções sensíveis de 2,8 p.p. e 1,2 p.p. nas despesas liquidadas em saúde e educação. 
Resta então investigar a evolução na proxy para prestação dos serviços públicos13 e 
investimentos realizados pelas capitais brasileiras. 

O grau de restrição legal à alteração dos salários, bem como o elevado nível de 
vinculação das despesas no serviço público brasileiro torna bastante previsível a situação 
apresentada no Gráfico 4 em termos da perfeita correspondência entre os indicadores de 
gastos com pessoal obtidos a partir dos gastos empenhados e liquidados.  

Uma vez que o melhor indicador será atribuído à capital que possui mais margem 
para gastos com a folha de pessoal, tem-se no referido gráfico uma análise inversa para 
as fronteiras regional e nacional, que explicitam ainda uma relação direta entre o tamanho 
econômico e a margem no atendimento ao indicador da LRF, já que entre 2008 e 2015 
Salvador e São Paulo respondem, respectivamente pelos menores limites observados para 
o gasto com pessoal relativo à Receita Corrente Líquida (RCL), com a convergência entre 

                                                 
13 Nos termos argumentados por Ribeiro (2008), ver pg.20. 
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as fronteiras de 2014 para 2015 sendo causada pela piora do indicador paulista vis-à-vis 
o de Salvador. 

  

    
Gráfico 4 - Empenho X Liquidação: Gastos com Pessoal nos Termos do Art.18 da LRF, Média Regional 

e Fronteiras Regional e Nacional, (2008-2015) 
Fonte: Elaboração própria com dados obtidos junto à Sefin/Fortaleza. 

 
 Ainda no Gráfico 4, destaca-se a similaridade do comportamento da média 

regional com o da capital cearense, cuja tendência é decrescente desde 2013, quando o 
valor de 54,6% se estabiliza em 49,9%, ainda acima do alerta de 48,7%, mas abaixo do 
limite prudencial 51,3% estabelecido na LRF. 

Finalmente, o Gráfico 5 apresenta a evolução dos investimentos realizados pelas 
capitais brasileiras como proporção de suas respectivas RCLs e nas mesmas bases de 
comparação dos gráficos anteriores. Tal exposição complementa o exposto por permitir 
avaliar os impactos na trajetória de investimentos entre 2008, pré-crise, até 2015, quando 
a crise fiscal de fato atinge as capitais. 

Dois períodos merecem destaque na análise do referido gráfico: o ano de 2014 em 
que a Copa do Mundo foi realizada no Brasil e potencialmente influenciou os 
investimentos de capitais como Natal, cuja representatividade do investimento passou a 
22,5% da RCL neste período, atingindo a fronteira nacional; e 2015, às vésperas da 
Olimpíada que se realizará no Rio de Janeiro em 2016, período no qual a capital carioca 
investiu 24,5% de sua RCL, valor que deslocou para cima a fronteira nacional. 
Concomitantemente, com a perda do choque sazonal advindo da Copa do Mundo, a 
fronteira regional do Nordeste volta ao patamar de 10,0% da RCL, em torno de sua média 
do período 2008-2015, aproximadamente a metade do percentual de 20,0% 
correspondente à média da fronteira nacional. 
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Gráfico 5 - Empenho X Liquidação: Investimentos como proporção da RCL, Média Regional e Fronteiras 

Regional e Nacional, (2008-2015) 
Fonte: Elaboração própria com dados obtidos junto à Sefin/Fortaleza. 

 
Concluindo as evidências para os indicadores selecionados, destaca-se o 

desempenho da capital cearense, sempre acima da média da sua região, mesmo com a 
redução de 3,8 p.p. no indicador de investimentos quando se analisa o montante liquidado 
ao invés do empenhado, que por sua vez corresponderia ao valor de fronteira para a região 
Nordeste. Outro aspecto que reforça o bom desempenho relativo da economia da capital 
cearense em tempos de crise fiscal se consubstancia no crescimento da ordem de 15,0% 
da RCL entre 2014 e 2015, evolução que só encontra correspondência no desempenho da 
capital paulista neste mesmo período. Tal performance com crescimento real em torno de 
4,2p.p. viabiliza o maior montante de investimentos à capital cearense no período 
analisado neste estudo. 

 
4 Um Modelo VAR em Painel para a Relação entre os Índices de Realização e a 

Distância em Relação à Fronteira Ótima dos Gastos Públicos em Áreas Sociais 

 
A seção anterior expôs as evidências entre os indicadores legais e financeiros 

baseados no montante empenhado de despesas em cada área vis-à-vis os mesmos 
indicadores a partir das despesas liquidadas e a distância dos indicadores observados para 
a cidade de Fortaleza em relação à média regional e fronteira ótima das capitais 
nordestinas, bem como à fronteira nacional. Uma vez que a fronteira nacional envolve a 
regional, confrontaremos nesta seção dois indicadores: as distâncias das capitais em 
relação às fronteiras compostas pelos melhores resultados em nível nacional para os 
indicadores de gastos sociais como saúde, educação e investimentos, propostos de acordo 
com (3.1) com os Índices de Realização (IRs) para os mesmos gastos e ainda uma medida 
de equilíbrio fiscal dada pela distância do resultado primário observado da capital em 
relação ao resultado nacional mais superavitário. 
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Mesmo tendo os limites mínimos de gastos em áreas sociais definidos por lei, os 
valores efetivos destas despesas, assim como o resultado primário das administrações 
públicas dependem de contingências de cada exercício financeiro e, portanto, a 
endogeneidade permeará todas as variáveis envolvidas em qualquer investigação 
empírica que se proponha a investigar suas relações. Assim sendo, um modelo que 
permita investigar a relação entre as diversas variáveis endógenas envolvidas. 

Não obstante, principalmente no caso brasileiro, as técnicas tradicionais de séries 
temporais muitas vezes se deparam com os obstáculos relacionados à instabilidade 
temporal dos parâmetros a serem estimados em cada modelagem. Planos econômicos e 
crises financeiras, dentre outros choques adversos, dão suporte à Crítica de Lucas e 
expõem a vulnerabilidade das técnicas tradicionais de estimação com dados em série de 
tempo. 

Reconhecendo esta limitação, a proposta deste estudo requer uma estimação de 
modelos autoregressivos com uma estrutura de dados em painel (PVAR) para as capitais 
brasileiras, mas assim como na proposta de Love e Zicchino (2006), tal opção implicará 
na utilização de métodos de estimação via GMM combinados a transformações de Helmet 
nas variáveis em programas escritos em rotinas interdependentes. 

O modelo VAR de primeira ordem para dados em painel a ser implementado 
segue a seguinte formulação: 

 

DFDS
� � a�� � a�����
� � a��DFRP
� � β��DFDS
��� � β�����
��� � β��DFRP
��� � ϵ����
�  
IRD
� � a�� � a��DDS
� � a��DFRP
� � β��DFDS
��� � β��IRD
��� � β��DFRP
��� � ϵ !�
�       (1) 

DFRP
� � a�� � a��DFDS
� � a��IRD
� � β��DFDS
��� � β��IRD
��� � β��DFRP
��� � ϵ��!"
�  
 

Onde �#�$ é definida como a Distância para a Fronteira dos melhores resultados 
em nível nacional da Despesa na área Social (Saúde, Educação e Investimentos); ��� é 
O Índice de Realização observado para a mesma despesa e DFRP é a medida de equilíbrio 
fiscal, dada pela Distância da capital à Fronteira dos melhores Resultados Primários em 
nível nacional observados para as capitais brasileiras. 

Obviamente, se uma prefeitura liquida um montante superior ao empenhado, esta 
realização poderá influenciar tanto o a distância em relação à fronteira quanto o resultado 
primário atual e futuros. Da mesma forma e até por análises comparativas, a distância do 
indicador social à fronteira nacional poderá nortear as metas da administração bem como 
a distância em relação a uma situação fiscal mais equilibrada poderá comprometer as 
estratégias de gastos visando a proximidade da fronteira. 

 Com base no exposto é imediata a adequação da técnica proposta por Love e 
Zicchino (2006) ao propósito deste estudo. No modelo PVAR a trajetória temporal de %DFDS
�& é afetada por valores correntes e passados de %IRD
�& e %DFRP
�&. A 
variável%DRP
�& é influenciada por valores correntes e defasados de %IRD
�& e %DFDS
�& e 
finalmente, a trajetória temporal de %IRD
�& é afetada também por valores correntes e 
passados das demais variáveis. Assume-se que os erros são ruídos-brancos não 
correlacionados e de variância finita. Suprimindo o subscrito "(" das equações, por 
conveniência notacional, a abordagem teórica é similar à tradicional de séries temporais 
e o sistema pode ser reescrito em forma matricial da seguinte maneira: 
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) 1 a�� a��a�� 1 a��a�� a�� 1 * )DFDS�IRD�DFRP�
* � )a��a��a��

* � )β�� β�� β��β�� β�� β��β�� β�� β��
* )DFDS���IRD���DFRP���

* � )ϵ�����ϵ !��ϵ��!"�
*         (2) 

ou ainda, em forma reduzida, 

Az� � -� � -�z��� � ϵ�                                              (3) 

O modelo representado pelo sistema de equações (1) é chamado de VAR 
estrutural. Na forma matricial, definida de acordo com (2), segue-se a teoria proposta em 
Love e Zicchino (2006) para as restrições aplicadas à matriz A, de modo a permitir que 
se identifiquem seus coeficientes. Em verdade, esse sistema não pode ser diretamente 
estimado devido à correlação entre os componentes das diferentes linhas de z� e ϵ�14. Se 
o sistema em (3) for multiplicado por A��, obtém-se o VAR em forma reduzida: 

z� � Γ� � Γ�z��� � e�                                               (4) 

onde: Γ� � A��-�  ,   Γ� � A��-�  e  e� � A��ϵ�.  
É possível, ainda, incorporar ao modelo questões como heterogeneidade 

individual não observada e choques agregados15; isto pode ser feito incorporando à 
especificação (4) um vetor de efeito fixo f
, para permitir essa heterogeneidade, e outro 
vetor de dummies, dc,t , para capturar choques macroeconômicos internos que afetam as 
capitais. Assim procedendo, a equação VAR em forma reduzida (4) transforma-se em: 

z� � Γ� � Γ�z��� � f
 � d3,� � e�                                              (5) 

Espera-se que o termo de erro e� satisfaça a condição de ortogonalidade E[z
4e
�]= 
[e
�f
] = 0, s < t.  Quando essa condição é satisfeita, então os valores defasados das 
variáveis descritas em (3) são qualificados como variáveis instrumentais para a equação 
(4). 

Nas formas reduzidas descritas em (4) e (5), os erros e� são compostos de 
processos de ruídos-brancos ϵ� e, portanto, possuem média igual a zero, variância 
constante e finita, além de serem individualmente serialmente não-correlacionados, 
entretanto, em geral, a covariância dos choques ϵ� não é igual a zero. 

Os parâmetros do PVAR em sua forma reduzida, descrito em (4), podem ser 
estimados pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), entretanto, ao 
incorporar os efeitos fixos como descrito em (5), a diferenciação da média, normalmente 
usada para eliminação desses efeitos individuais, levará a estimadores viesados. Este é o 
primeiro obstáculo na opção por dados em painel e para contorná-lo, a primeira rotina 
seguirá o procedimento de Helmet [ver Arellano e Bover (1995)], o qual elimina a média 
entre todas as observações futuras disponíveis para cada estado, em cada ano. Esse 
procedimento preserva a ortogonalidade entre as variáveis transformadas e os regressores 
defasados, sendo estes usados como instrumentos, e a estimação desses regressores deve 
ser por meio do Método dos Momentos Generalizados em Sistema (System GMM) em 
uma nova rotina em STATA. 

O modelo reduzido suprimirá então os problemas de estimação existentes no 
modelo estrutural, pois será viável, a partir disso, a obtenção dos elementos das matrizes 

                                                 
14 Note que DFDS5 é correlacionado com 67895 e 69:8;5, IRD5 é correlacionado com 69:9<5 e 69:8;5, e 
vice-versa. 
15 Ao não se permitir a heterogeneidade, seria necessário impor a restrição de que a estrutura subjacente é 
a mesma para cada uma das unidades de corte transversal, o que não parece muito sensato dado o contexto. 
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Γ� e Γ�, assim como os da matriz de variância-covariância de e�. Entretanto, a estimação 
do modelo reduzido gera menos estimativas do que o número de parâmetros do modelo 
primitivo descrito em (2). Com efeito, para que o sistema se torne identificado é 
necessário fazer algumas restrições ao modelo estrutural. 

As funções impulso resposta são baseadas numa representação de média móvel 
do sistema, a qual segue: 

z� � μ � ∑ Γ�
e��
?
@�                                                 (6) 

Onde μ é uma função dos parâmetros do modelo e Γ�
 é a i-ésima potência da matriz Γ� da equação (5). Note-se, entretanto, que esta representação não é muito útil para se 
investigar os efeitos, por exemplo, de ϵ����� em IRD� ou em DFRP�, pois a correlação 
existente entre eles faz com que os mesmos tendam a se mover em conjunto. Como os 
erros %e��
& são uma função dos choques originais %ϵ�����&, %ϵ !��& e  %ϵ��!"�&, então 
podemos escrever z� como: 

z� � μ � ∑ ϕ
ϵ��
?
@�                                                 (7) 

onde os coeficientes ϕ
 são chamados de funções impulso-resposta. Assim sendo, 

tem-se que 
BCDBEDFG � ϕ4 é uma matriz onde o elemento ϕ4,��!", !� representa o impacto de 

um choque de uma unidade de ϵ !�,��4 em DFRP�. Em palavras, tais impactos permitirão 
avaliar o custo ao equilíbrio fiscal advindo das realizações de despesas (liquidações em 
relação ao empenho). Do mesmo modo, ϕ4,����, !� permite avaliar o impacto destas 
realizações sobre a distância em relação à fronteira para o mesmo indicador de despesas 
da área social e, por fim, ϕ4, !�,��!" investiga o impacto da distância em relação ao 
resultado primário sobre os IRs das prefeituras das capitais brasileiras em saúde, educação 
ou investimentos. 

Para se quantificar a resposta acumulada de um elemento de z� a uma inovação 
imprevista de algum elemento de ϵ� é necessário que os componentes de  ϵ� sejam 
ortogonais. Isso pode ser feito através da aplicação da ortogonalização de Cholesky: se 
for assumido que Ω � EJe�eK�L é positiva definida, então existe uma única matriz 
triangular inferior K com 1′s ao longo da diagonal principal, e uma matriz D com entradas 
positivas ao longo da diagonal principal de modo que, 

Ω � KDKK                                                           (8) 

Sendo 

u� � K��ϵ�                                                            (9) 

Então, EJu�uK�L � K��ΩJK��LK � D. Como ϵ� � Ku�, o vetor z� tem uma 
representação de média móvel em termos de u�: 

z� � μ � ∑ Kϕ
u��
?
@�                                             (10) 

Nestes termos, tem-se, por exemplo, que 

B !�DBQRSRT,DFG � ϕ4K����                                             (11) 
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Onde K���� é a primeira coluna da matriz K. O gráfico de (11) como função de s U 0 é uma função de impulso resposta ortogonalizada. 
Embora a decomposição de Cholesky permita a identificação exata dos 

parâmetros do modelo estrutural, assim como a análise das funções impulso-resposta, há 
um problema: é que a ordem em que as variáveis estão dispostas no vetor z� [ver (2) e 
(3)] define a forma das restrições, de modo que diferentes ordenações geram diferentes 
restrições. Com efeito, a ordenação em que as variáveis estão dispostas no VAR deve 
obedecer a alguma racionalidade econômica. 

 Nesta proposta, como investigamos os determinantes da consecução dos 
melhores resultados possíveis para os indicadores de Despesas em Saúde, Despesas em 
Educação e Investimentos, os modelos PVAR são estimados três vezes, da seguinte 
forma: 

i) Uma estimação para avaliar os determinantes da consecução à situação de 
fronteira para as despesas com saúde, em função das realizações relativas ao 
empenho e à distância em relação ao equilíbrio fiscal das capitais; 

ii) Uma estimação para avaliar os determinantes da consecução à situação de 
fronteira para as despesas com educação, em função das realizações relativas ao 
empenho e à distância em relação ao equilíbrio fiscal das capitais; 

iii) Uma estimação para avaliar os determinantes da consecução à situação de 
fronteira para os investimentos realizados, em função das realizações relativas 
ao empenho e à distância em relação ao equilíbrio fiscal das capitais.  

Portanto, a partir da estrutura de dados desagregada para 17 capitais brasileiras 
com dados disponíveis16 e consistentes entre 2010 e 2015, segue-se a proposta de Love e 
Zicchino (2006) para estimação de modelos com dados em painel segundo o timing acima 
descrito e os resultados são apresentados na seção seguinte. 

 
5 Resultados 

Conforme argumentado na seção anterior, as estimações apresentadas nesta seção 
seguem exatamente a proposta de Love e Zicchino (2006) tendo, neste estudo, a adaptação 
feita da expressão (5) cujos resultados seguem nas Tabela 5.1 a 5.3, com cada uma delas 
confrontando a distância em relação à fronteira nacional dos indicadores de despesas em 
saúde, educação e investimentos com os respectivos Índices de Realização (IRs) de cada 
área social e com a distância das capitais em relação à fronteira em termos de resultado 
primário. 

A Tabela 5.1 destaca as estimativas para o modelo que investiga os determinantes 
da distância em relação à fronteira em termos de comprometimento das receitas com a 
saúde. Cabe destacar que os argumentos apresentados na seção 3 são mantidos: a fronteira 
pode indicar tanto maior atenção por parte da administração pública quanto maior 
ineficiência em termos do dispêndio realizado pela prefeitura. 

Os resultados apresentados na referida tabela permitem identificar uma 
persistência em relação à manutenção da distância em relação à fronteira das despesas 
com saúde: capitais mais distantes tendem a permanecer distantes, mesmo que elevem 
seus índices de realização. Isso pode advir dos elevados custos do custeio com a saúde, 
em especial medicamentos já que principalmente no período recente, diante da 
desvalorização cambial, os custos das prefeituras com a saúde aumentaram 
exponencialmente. 

 

                                                 
16 Conforme citado na seção 3, Boa Vista, Rio Branco, Palmas, Macapá, Manaus, Porto Velho, 
Florianópolis, Vitória, Teresina e Brasília, não compõem a amostra. 
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Resposta de: DFDSaúde IRsaúde DF. Resultado Primário 
Resposta a:    
DFDSaúde (t-1) 0,7732** 

(0,050) 
0,0523** 
(0,021) 

-0,5905** 
(0,206) 

IRsaúde (t-1) 0,0684** 
(0,009) 

0,9908** 
(0,005) 

0,2590** 
(0,042) 

DF.Resultado Primário (t-1) -0,201** 
(0,033) 

-0,0040 
(0,011) 

0,1800** 
(0,084) 

N.º observações: 119 
Capitais 17 

Tabela 5.1 – Estimativas do PVAR para a Fronteira das Despesas em Saúde 
Nota: Desvio-padrão entre parênteses. (*) Indica significância a 10% e (**) indica significância a 5%.  

A despeito desta constatação, constata-se ainda um trade-off entre a dedicação à 
saúde e o resultado primário já que a elevação da distância em relação à capital mais 
superavitária implica em redução da distância futura em relação às prefeituras que mais 
alocam recursos na saúde. Ademais, como forma de subsidiar a forma de gestão dos 
gastos em saúde observa-se a relação direta entre a distância em relação à fronteira com 
o IR para esta área: a maior distância implica em aumento do IR no período seguinte. 

 Analogamente, a Tabela 5.2 explicita as estimativas do modelo PVAR 
para investigar os determinantes da distância em relação à fronteira de despesas em 
educação, onde novamente se constata um “efeito inércia” em termos de manutenção da 
distância em relação à fronteira das capitais mais distantes dela, muito embora para a 
educação o aumento do IR Educação promova a redução desta distância no período 
subsequente. Não obstante, tem-se o mesmo trade-off entre o gasto social e o resultado 
primário expresso na constatação de que a redução da distância em relação à capital mais 
superavitária implica em aumento da distância para a fronteira das despesas em educação. 

 
Resposta de: DFDEducação IREducação DF. Resultado Primário 

Resposta a:    
DFDEducação (t-1) 0,5360** 

(0,098) 
0,2761** 
(0,116) 

0,5466 
(0,480) 

IREducação(t-1) -0,1419** 
(0,073) 

0,5424** 
(0,102) 

0,5005 
(0,312) 

DF.Resultado Primário (t-1) -0,0817** 
(0,026) 

-0,0638** 
(0,021) 

0,1251 
(0,083) 

DFDEducação (t-2) 0,3594** 
(0,119) 

0,1211 
(0,144) 

-1,5167 
(0,954) 

IREducação(t-2) 0,1770** 
(0,071) 

0,4425** 
(0,101) 

-0,3307 
(0,294) 

DF.Resultado Primário (t-2) -0,0239 
(0,025) 

0,0678** 
(0,026) 

0,3766 
(0,245) 

N.º observações: 102 
Capitais 17 

Tabela 5.2 – Estimativas do PVAR para a Fronteira das Despesas em Educação 
Nota: Desvio-padrão entre parênteses. (*) Indica significância a 10% e (**) indica significância a 5%.  

Em relação à gestão dos gastos em educação os resultados da Tabela 5.2 
demonstram que a distância em relação à fronteira implica em aumento do IR no exercício 
posterior e a gestão pública eficiente deve ser a responsável pela consecução do resultado 
primário ótimo das prefeituras, já que nem a elevação do IR na área de educação nem a 
distância em relação à fronteira impactam a posição relativa da capital em relação ao 
“primário ótimo”. 

Finalmente, a Tabela 5.3 apresenta os resultados do modelo para o indicador 
relacionado aos investimentos realizados pelas capitais, de onde se confirma a tendência 
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de manutenção da distância das capitais que menos investem em relação à fronteira e o 
aumento do IR como meio para redução deste hiato. 

 
Resposta de: DFDInvestimentos IRInvestimentos DF. Resultado Primário 

Resposta a:    
DFDInvestimentos (t-1) 0,8820** 

(0,091) 
0,2119 
(0,327) 

0,7161 
(0,537) 

IRInvestimentos(t-1) -0,0428* 
(0,026) 

0,6583** 
(0,105) 

0,1741** 
(0,579) 

DF.Resultado Primário (t-1) 0,0094 
(0,039) 

0,0746 
(0,064) 

0,1913 
(0,136) 

DFDInvestimentos (t-2) -0,0513 
(0,079) 

-0,0768 
(0,297) 

-0,1379 
(0,290) 

IRInvestimentos(t-2) 0,0679** 
(0,027) 

0,2681** 
(0,114) 

-0,1155 
(0,093) 

DF.Resultado Primário (t-2) 0,0500** 
(0,016) 

0,0423 
(0,065) 

0,1360 
(0,198) 

N.º observações: 102 
Capitais 17 

Tabela 5.3 – Estimativas do PVAR para a Fronteira das Despesas com Investimentos 
Nota: Desvio-padrão entre parênteses. (*) Indica significância a 10% e (**) indica significância a 5%.  

 Além disso, comprova-se que a distância em relação à fronteira estimula a 
elevação dos investimentos além do previsto nos empenhos realizados pelas capitais em 
até dois períodos, muito embora eleve a distância da prefeitura em relação à fronteira das 
capitais mais superavitárias. 

Em conjunto, as estimativas das três especificações permitem inferir que17: i) há 
tendência à manutenção do hiato entre as capitais que menos se dedicam à saúde, 
educação ou investimentos e a fronteira observada, muito embora; ii) o aumento da 
distância da capital para a fronteira em cada área estimula a realização de despesas além 
do previamente empenhado, o que fornece uma ideia de concorrência na gestão, 
finalmente; iii) os IRs de saúde e investimentos podem comprometer o equilíbrio fiscal 
das prefeituras das capitais brasileiras. 

 
 

6 Considerações Finais 

O presente artigo buscou investigar os meios para que uma administração pública 
alcance níveis de excelência em termos de aplicação dos recursos em áreas sociais e na 
realização de investimentos, bem como até que ponto a distância em relação ao equilíbrio 
fiscal pode comprometer este processo.  

Para tanto, estuda-se a relação entre os empenhos e as liquidações de despesas 
correntes realizadas pelas prefeituras das capitais brasileiras entre 2008 e 2015 nas áreas 
sociais como saúde e educação, nos termos dos arts. 198 e 212 da CF/1988, bem como 
para os investimentos realizados como proporção da RCL das respectivas capitais. Tais 
informações constituíram insumos para o que se denominou de Índices de Realização 
(IRs) de despesas ou de investimentos e foram confrontados com outros indicadores 
dados pela Distância da capital em relação à denominada Fronteira (DF), composta pelos 
melhores resultados entre as capitais do país, sinalizando, por hipótese, elevado padrão 
de gestão. Em uma análise paralela para a capital cearense, a análise comparativa é 
realizada em relação à média e à mesma fronteira considerando apenas capitais 
nordestinas.  

                                                 
17 O apêndice apresenta as funções de resposta a impulso para todas as especificações apresentadas. 
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Evidências para evolução recente das despesas nas áreas sociais citadas e com 
investimentos demonstram que uma estratégia potencial para consecução do equilíbrio 
fiscal da administração pública é a redução das despesas efetivamente liquidadas em 
relação ao montante previamente empenhado. Neste aspecto, tomando a capital cearense 
como referência, o crescimento extraordinário da RCL entre 2014 e 2015 se mostrou 
decisivo para o não-comprometimento do desempenho financeiro em termos dos 
investimentos realizados, de forma que a se atingir o maior volume de investimentos do 
período em estudo, com um aumento associado de 8 p.p. do resultado primário após as 
despesas liquidadas em relação aos empenhos prévios. A receita extraordinária viabilizou, 
portanto, o avanço simultâneo dos investimentos e da situação fiscal, mesmo com alguma 
redução na liquidação de despesas em educação e saúde. 

Posteriormente, aplica-se um modelo empírico vetorial autoregressivo (PVAR) 
seguindo a proposta de Love e Zicchino (2006) para investigar os determinantes da 
distância das capitais à fronteira nacional em cada indicador, bem como o impacto dos 
índices de realização e da situação fiscal neste processo. Os resultados das estimativas 
robustas deste modelo adequado à cominação de variáveis endógenas como as utilizadas 
permitem inferir que há tendência à manutenção das desigualdades entre as capitais que 
menos se dedicam à saúde, educação e investimentos, já que o aumento da distância em 
relação à fronteira tende a elevar este mesmo hiato no período subsequente. Por outro 
lado, o aumento da distância da capital para a fronteira em cada área estimula a realização 
de despesas além do previamente empenhado, o que fornece uma ideia de concorrência, 
com os gestores buscando a consecução da situação de excelência. 

Finalmente, apenas a elevação dos IRs de saúde e investimentos podem 
comprometer o equilíbrio fiscal das prefeituras das capitais brasileiras, fato que corrobora 
os argumentos de Lucas (2016) e Araujo (2016) em relação à impossibilidade de 
compressão dos gastos em educação se o objetivo primordial de um país é a consecução 
de uma trajetória sustentável de desenvolvimento econômico. 
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Resultados para o modelo PVAR: DFDSaúde, IRSaúde e DFResultado Primário 
 

 
 
Resultados para o modelo PVAR: DFDEducação, IREducação e DFResultado Primário 
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Resultados para o modelo PVAR: DFDInvestimentos, IRInvestimentos e DFResultado 
Primário 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


