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RESUMO: Em países onde o sistema de governo possui um caráter descentralizado observase uma forte dependência de recursos provenientes das entidades superiores da federação, por
parte das esferas inferiores da administração pública. No Brasil, tal fato é confirmado pelo
fato das transferências intergovernamentais representarem, em média, um volume superior a
88% das receitas totais. Apesar da sua importância na composição das receitas das gestões
municipais, o financiamento da atividade pública via sistema de repasses intergovernamentais
pode levar a prejuízos na gestão municipal. Dentre os principais transtornos que um regime
federativo pode sofrer mediante o mecanismo de financiamento das esferas inferiores do
governo via transferências constitucionais tem-se o detrimento da utilização da base tributária
individual. Diante deste cenário, o objetivo deste trabalho é analisar o impacto das
transferências intergovernamentais sobre o esforço fiscal. A descrição destas relações dar-se-á
por meio da técnica de Vetores Auto-Regressivos e do modelo de regressões Quantílicas,
ambos em suas versões para dados em painel. A amostra utilizada é composta por
informações sobre a arrecadação, PIB, população e transferências correntes para 5.293
municípios brasileiros entre 1999 e 2009, extraídos da Secretaria do Tesouro Nacional e do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os resultados destacam que as transferências
afetam negativamente o esforço fiscal dos municípios brasileiros. Por fim, verificou-se que os
efeitos das transferências sobre o esforço fiscal dos municípios brasileiro não são expressos
somente para uma análise geral, mas sim, para diferentes quantis da distribuição.
Palavras – Chaves: Transferências, Esforço Fiscal, PVAR e Quantis.

ABSTRACT: In countries where the government system has a decentralized character
observes a strong dependence on resources from the higher authorities of the federation, by
the lower spheres of government. In Brazil, this fact is confirmed by the fact that
intergovernmental transfers represent, on average, a volume higher than 88% of total
revenues. Despite its importance in the composition of revenues of municipal administrations,
funding of public system via intergovernmental transfers can lead to losses in municipal
management. The main inconvenience than a federal system may suffer through the funding
mechanism of the lower spheres of government through constitutional transfers has been the
expense of using the individual tax base. In this scenario, the objective of this work is to
analyze the impact of intergovernmental grants on tax effort. The description of these
relationships will give through the technique of Vector Autoregressive model and quantile
regressions, in both its versions for panel data. The sample consists of information on the
collection, GDP, population and current transfers to 5,293 Brazilian municipalities between
1999 and 2009, extracted from the National Treasury and the Brazilian Institute of Geography
and Statistics. The results highlight that transfers negatively affect the fiscal effort of
municipalities. Finally, it was found that the effects of transfers on the fiscal effort of
Brazilian municipalities are expressed not only an overview, but for different quantiles of the
distribution.
Key - Words: Transfers, Fiscal Effort, PVAR and Quantile.

1 INTRODUÇÃO
Um sistema de governo descentralizado é caracterizado por uma forte dependência dos
entes inferiores em relação aos níveis mais elevados. Seja com respeito à formação de receitas
a partir de sua própria base tributária, a qual se apresenta de forma bastante limitada, ou pelo
conjunto de necessidades locais, este tipo de estrutura tende a apresentar desequilíbrios fiscais
e regionais.
Para que a esferas inferiores do governo consigam praticar um orçamento de forma
equilibrada e condizente com a estrutura de custos existentes, faz-se necessária à realização de
transferências intergovernamentais. No Brasil, o sistema de repasse que visa compatibilizar as
diferenças regionais na provisão de bens públicos locais e a ocorrência de desequilíbrios
fiscais dos governos municipais tem como principais componentes o Fundo de Participação
dos Municípios – FPM, por parte do governo federal, e as cotas de ICMS e IPVA, alocadas
pelo governo estadual. Entre 1999 e 2009, estas fontes correspondem, em média, a 88,79%
das receitas correntes dos municípios brasileiros.
Apesar de apresentar-se de forma imprescindível para as ações de um regime
federativo, as transferências constitucionais podem incentivar um comportamento imprudente
por parte dos gestores municipais. Em federações onde o principal componente das receitas
correntes são os repasses intergovernamentais, pode-se observar, em alguns casos, um
detrimento da utilização da base tributária individual.
A literatura tem destacado o caráter prejudicial das atividades fiscais do setor público.
Trabalhos como Gang e Khan (1999), Moreno (2003); Buettner (2005), Zhang e Wu (2009),
Espinoza e Bacarreza (2010), Cossio (1998), Ribeiro e Shikida (1999), Ribeiro e Schwengber
(2000) e Veloso (2008) descrevem o comportamento do esforço fiscal implementado pelas
jurisdições em relação aos repasses intergovernamentais.
A irresponsabilidade fiscal das administrações subnacionais, expressa na reduzida
preocupação com a elevação das receitas tributárias próprias, são questões que necessitam ser
diagnosticadas e fiscalizadas, de forma que a gestão dos recursos públicos promova a
eficiência, equidade, crescimento e bem estar para a população.
Desta forma, o objetivo deste trabalho é investigar o efeito das transferências correntes
sobre o esforço fiscal das jurisdições brasileiras. Para realização deste trabalho foram
coletados dados de 5.293 municípios, referentes à arrecadação própria, transferências
correntes, população e PIB, com periodicidade anual e correspondente ao intervalo de tempo
entre 1999 e 2009. A metodologia utilizada fundamenta-se no modelo do eleitor mediano num
ambiente de incerteza e a estratégia empírica adotada baseia-se na técnica de Vetores AutoRegressivos e no modelo de Regressões Quantílicas, ambos em suas versões para dados em
painel, propostas por Holtz (1988) e Koenker (2004), respectivamente, que proporcionarão,
além de duas novas aplicações, uma comparação do efeito geral com aquele observado ao
longo da distribuição.
Além desta seção introdutória, o trabalho apresenta mais 4 seções. A segunda
apresenta o modelo teórico do eleitor mediano com considerações de incerteza, relatando o
efeito dos repasses constitucionais sobre o esforço fiscal e, ainda, contempla uma revisão das
evidências empíricas. A terceira descreve a metodologia, bem como as variáveis utilizadas,
sua fonte e periodicidade. A quarta relata os resultados do modelo de Regressões Quantílicas

para dados em painel e da técnica de Vetores Auto-Regressivos para dados longitudinais,
além da verificação de divergências no efeito geral em relação aos quantis trabalhados. A
última seção exporá as considerações finais.
2 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS vs ESFORÇO FISCAL
As principais contribuições sobre a relação entre transferências governamentais e o
esforço é destaca pela literatura de federalismo fiscal através do modelo do eleitor mediano.
Esta abordagem descreve o comportamento do consumidor em relação ao consumo de bens
públicos e privados, os quais dependem do seu nível de renda e da alíquota de imposto
adotada pelo governo.
Trabalhos como os de Oates (1972) e Turnbull (1992) apresentam o referido modelo
baseado num ambiente com informação imperfeita. O primeiro relata as decisões do
consumidor admitindo que o mesmo não conheça como se dá o processo de decisão do poder
público sobre a oferta de serviços, bem como sua prática de trabalho sobre a base tributária. O
segundo trata tal relação substituindo a questão informacional pela incerteza inerente ao
processo de repasses intergovernamentais. A fonte dessa incerteza é a existência de uma
relação estocástica que se dá pela forma como as transferências são apresentadas, o que afeta
a escolha dos contribuintes em relação ao esforço fiscal que estão dispostos a suportar.
A vantagem desta última abordagem se dá pelo tratamento da relação transferências – esforço
fiscal num ambiente de incerteza. A teoria da escolha sob incerteza fornece um conjunto bem
desenvolvido de ferramentas mais adequadas para analisar o comportamento do eleitor sob informação
imperfeita do que as formulações sob certeza.

2.1 O Modelo
A relação entre esforço fiscal e transferências governamentais pode ser observada
através do modelo proposto por Turnbull (1992). Admite-se que o governo proporciona um
único bem para seus eleitores e que o mesmo produz tal bem através das suas receitas próprias
e do recebimento de transferências. Portanto, a oferta de bens pelo governo é dada por,

onde, e é a oferta de bens públicos; t é a alíquota do imposto; B é a capacidade tributária da
jurisdição formada por nb, sendo n o tamanho da população e b a base tributária individual;
é um componente estocástico da arrecadação, que possui média zero e variância finita; A
representa as transferências governamentais; e é o termo aleatório das transferências com
média zero e variância finita. A base tributária a ser trabalhada pelas prefeituras é baseada na
produção realizada pela respectiva jurisdição e será assumida como fixa.
O eleitor representativo possui um nível de renda l que é alocado entre o consumo de
bens privados e o pagamento de taxas. Logo,

onde, b é a capacidade tributária individual; x é o consumo de bens privados.

O problema do eleitor é escolher a alíquota t que maximiza sua utilidade esperada,
cujos argumentos são o consumo dos bens públicos e privados. Assim, representando a
função de utilidade esperada por EU(x,e) e substituindo as restrições impostas pelas equações
(1) e (2), pode-se apresentar o problema do eleitor como segue:

As condições necessárias e suficientes para que o eleitor encontre o valor ótimo para t
que maximize sua utilidade esperada são:

onde, os subescritos destacam a variável na qual a utilidade esperada foi derivada. O valor de
J < 0 é justificado pelo formato côncavo da função de utilidade.
Associando a condição de primeira ordem à suposição de que o termo aleatório da
arrecadação seja nulo, observa-se que a taxa marginal de substituição entre o consumo de
bens públicos e privados é dada pela razão entre a base tributária individual e a capacidade
tributária total da jurisdição. Contudo, dentro de um ambiente onde a incerteza se faz presente
a taxa marginal de substituição entre bens públicos e privados é dada por:

Admitindo que o eleitor seja avesso ao risco,
e, portanto,
a TMSx,e é igual à obervada na situação sob certeza mais um componente de prêmio de risco
pelo consumo de bens privados.
Neste modelo, o eleitor reconhece a alíquota do imposto na tomada de decisões de
consumo. Ainda, observa-se um prêmio associado com o risco relacionado ao consumo de
bens públicos. Este prêmio de risco é o responsável pela divergência entre o comportamento
do eleitor sob certeza, como representado no modelo de eleitor padrão, e seu comportamento
em condições de incerteza, hora descrito.
Tomando a base como fixa e utilizando as equações (1) e (2), pode-se observar o
impacto da renda do eleitor e das transferências constitucionais sobre o esforço fiscal de uma
jurisdição dados pelas seguintes expressões:

e

Estes resultados são obtidos pela diferenciação implícita da condição de primeira ordem do
problema do eleitor.

Como o propósito deste trabalho é avaliar o efeito das transferências governamentais
sobre a arrecadação, tratar-se-á somente o resultado do modelo de ilusão fiscal dado pela
equação (7).
Admitindo que

, de (2),

Logo, (7) e (8) implicam que

Portanto, dado que (9) e J assumem valores negativos, o efeito das transferências
sobre o esforço fiscal deve ser negativo.
Dado o alto volume de recursos provenientes de esferas superiores do governo,
segundo Turnbull (1992), observa-se certo descaso por parte das autoridades locais em
trabalhar sua própria base tributária, já que é possível obter recursos sem a realização de
algum esforço.
Num ambiente de governo altamente descentralizado, tal que esferas inferiores
recebem recursos na forma de transferências, observa-se um comportamento onde os
governos locais podem optar por tornarem-se dependentes dos repasses constitucionais ao
invés de promover a exploração adequada da sua base tributária.
2.2 Evidência Empírica
De acordo com as teorias tradicionais do federalismo fiscal, as transferências
intergovernamentais podem ser usadas para reduzir os problemas associados com a
descentralização, tais como desigualdade, externalidades e baixa qualidade de bens públicos
locais. Elas são uma parte essencial para qualquer processo de descentralização fiscal. No
entanto, projetos inadequados de transferências podem não levar ao uso eficiente dos recursos
ou reduzir o esforço fiscal.
A literatura considera a existência de uma relação entre transferências e esforço fiscal.
Contudo, ainda não há consenso quanto à sua direção ou magnitude. Estudos empíricos como
Heller (1975); McGuire (1978); Mosley et al (1987); Khilji e Zampelli (1991); Khan e
Hoshino (1992); Pack e Pack (1993); White (1994); Iqbal (1997); Gang e Khan (1999);
Moreno (2003); Buettner (2005); Zhang e Wu (2009) e Espinoza e Bacarreza (2010) entre
outros, são importantes contribuições para este tópico. No entanto, estes estudos chegaram a
conclusões conflitantes sobre a eficácia da ajuda externa em termos de comportamento fiscal
do setor público.
Estudos direcionados ao Brasil também apresentam resultados conflitantes. Cossio
(1998) identificou uma relação negativa entre transferências federais e o esforço fiscal nos
municípios brasileiros. Ribeiro e Shikida (1999) reconhecem o efeito perverso das
transferências sobre a arrecadação dos municípios mineiros. Ribeiro e Schwengber (2000)
destacam o efeito negativo do Fundo de Participação dos Estados sobre o esforço fiscal das

unidades da federação brasileira entre 1985 e 1995. Veloso (2008) encontrou um efeito
positivo do Fundo de Participação dos Municípios sobre a ineficiência na arrecadação para os
municípios brasileiros com até 20 mil habitantes, entre 2002 e 2005.
Na direção oposta pode-se destacar o trabalho de Ribeiro (2005), onde se identificou
que os municípios gaúchos poderiam melhorar sua arrecadação e que as transferências, em
média, não contribuíram para o baixo nível de esforço fiscal apresentado por estes
municípios.
3 METODOLOGIA
Para analisar o efeito as transferências governamentais sobre o esforço fiscal dos
municípios brasileiros serão utilizadas as seguintes técnicas: PVAR – Vetores AutoRegressivos para dados em Painel – e equações quantílicas para dados em painel. A primeira
captará o efeito geral das transferências sobre a arrecadação, enquanto a segunda verificará tal
questão através de quantis formados a partir do tamanho do município.
Apesar de tratar a questão entre esforço fiscal e transferências através de técnicas com
fundamentos distintos, já que o PVAR é um modelo dinâmico e com variáveis endógenas e as
regressões quantílicas caracterizam-se como um modelo estático e com variáveis exógenas, a
utilização das mesmas justificasse no produto gerado que possibilitará a comparação de um
efeito geral com um resultado trabalhando em vários pontos da distribuição.
Portanto, a utilização do PVAR e de regressões quantílicas para dados em painel
servirá de base para avaliar uma possível diferença no efeito das transferências constitucionais
sobre o esforço fiscal entre àquele observado para a amostra como um todo e outro
apresentado por quantis. Assim, poder-se-á analisar se tal relação é mantida do caso geral para
o particular, ou seja, se o efeito observado para toda a distribuição é idêntico àquele
apresentado nos diversos pontos da mesma.
3.1 Regressões Quantílicas para Dados em Painel
A metodologia de dados em painel possui uma larga aceitação graças às vantagens que
esta possui em relação a técnicas baseadas em cross-section e séries temporais. Além de
possibilitar a análise a partir de um maior conjunto informativo e de trabalhar-se com um
nível de colinearidade desprezível entre as variáveis explicativas, é possível controlar a
heterogeneidade individual. Contudo, tal procedimento é baseado na média condicional da
distribuição da variável dependente, ou seja, o método não é capaz de captar efeitos na escala
ou de qualquer outro aspecto do formato da distribuição.
Visando superar a limitação da análise baseada em um único ponto da distribuição da
variável resposta, qual seja a média, Koenker e Basset (1978) introduzem o método de
regressões quantílicas à análise econométrica, que trata os efeitos de um conjunto de variáveis
explicativas sobre uma variável resposta em diferentes pontos da distribuição condicional,
possibilitando a obtenção de um maior conjunto de informações, em particular quando os
coeficientes estimados dependem de cada quantil, isto é, quando existem efeitos assimétricos
em toda a distribuição condicional da variável resposta.
As vantagens do uso de Regressões Quantílicas (RQ) são apresentadas a seguir:

i)
ii)
iii)

Não faz qualquer suposição de distribuição sobre o termo de erro;
É robusto a outliers;
Torna possível a estimação de coeficientes para vários quantis.

A principal limitação associada a esta técnica de RQ é que a mesma baseia-se numa
abordagem transversal, e assim, não se leva em consideração os efeitos individuais
específicos.
Koenker (2004) introduziu um novo método para resolver este trade-off: Regressões
Quantílicas para dados longitudinais. Para isso, uma classe de estimadores de quantis
penalizados é sugerida para se obter as estimativas da distribuição, controlando-se a
heterogeneidade individual não observada. A pena serve para diminuir um vetor de efeitos
individuais específicos em relação a um valor comum.
O modelo de RQ para dados em painel baseado em Koenker (2004) é apresentado a
seguir. Considere o modelo clássico linear assumindo a presença de efeitos aleatórios

No formato matricial,

onde, Y é o vetor da variável resposta, X é uma matriz de variáveis explicativas, β é o vetor
de parâmetros, Z representa uma matriz de incidência que identifica os n indivíduos distintos
na amostra e u é um vetor de erro aleatório.
3.1.1 Efeitos Aleatórios Gaussianos como Mínimos Quadrados Penalizados

=

Suponha que Z e u sejam vetores gaussianos tal que Z ~ N(0,R) e u ~ N(0,Q). Sendo v
, a matriz de variância-covariância pode ser obtida como segue:

De (2) é possível encontrar o estimador não enviesado e com variância mínima para β
como segue:

Este estimador certamente não é muito atraente do ponto de vista da robustez, mas o
problema de otimização que dá origem a é sugestivo de uma classe maior de possíveis
estimadores candidatos sob condições não Gaussianas.
Proposição 1 -

resolve

, onde

Demonstração – Diferenciando (1) e supondo que Z e u sejam vetores gaussianos tal que Z ~
N(0,R) e u ~ N(0,Q), obtém-se as seguintes equações normais:

Resolvendo para , temos que

onde,
A estimativa implícita dos efeitos aleatórios pode parecer estranha, mas vendo o
estimador de efeitos aleatórios como um estimador dos mínimos quadrados penalizados abre
as portas para a consideração de medidas alternativas de fidelidade e penas alternativas. Ao
criarem-se restrições para os
em direção a um valor comum pode-se alcançar não somente
um melhor desempenho das estimativas dos efeitos fixos individuais, mas também gerar um
ganho no desempenho da estimativa.
3.1.2 Regressões Quantílicas com Efeito Fixo
Uma questão importante não considerada no modelo com efeitos aleatórios é a
importância dos valores de α para caracterização dos efeitos da heterogeneidade não
observada. Em muitas aplicações é desejável estimar os desvios de níveis idiossincráticos
entre os indivíduos. Quando se trabalha com dados em painel onde a série de tempo é longa,
ou seja, havendo grande disponibilidade de observações j para cada individuo, é razoável
supor mudanças nas distribuições dos
. Contudo, na prática, trabalha-se com uma
quantidade modesta de informações para cada individuo e é pouco significativo tentar tratar
questões ligadas a alterações na distribuição de , o que limita os resultados à captação do
efeito de mudanças específicas de localização.
Portanto, ao trabalhar-se com extensões do modelo apresentado na equação (1), devese levar em conta questões relacionadas à heterogeneidade individual não observada como
destaca o modelo de regressão quantílicas para dados em painel com efeito fixo apresentado a
seguir. Considere o seguinte modelo de funções quantílicas condicional para respostas da
j-ésima observação sobre o i-ésimo indivíduo de

com,

e

Em (5), os valores de α’s destacam o efeito de alterações de localização nos quantis
condicionais da resposta, enquanto que as observações de
dependem somente dos quantis,
τ, e não dos valores dos α’s.
A equação (2), quando trabalhada para n quantis simultaneamente, pode ser estimada
resolvendo o seguinte problema:

onde,
denota a função de perda linear por partes do quantil como
destaca Koenker e Bassett (1978).
são os pessoas que controlam a influência relativa de q
quantis
na estimativa dos parâmetros .
Resolver o problema (6) pode parecer um pouco complicado, quando as dimensões n,
mi e q são grandes. Em aplicações de Mínimos Quadrados a estratégia usual seria transformar
Y e X em desvios individuais e, em seguida calcular a partir dos dados transformados. Para a
regressão quantílica esta decomposição das projeções não é disponível, o que obriga o
pesquisador a lidar diretamente com o problema completo.
Métodos de soluções interiores para resolver (6) utilizam uma sequência de quadrados
mínimos ponderados diagonalmente usando decomposição de Cholesky. O design de (6) é
tipicamente preservada nesta decomposição e o esforço computacional é aproximadamente
proporcional ao número de elementos não nulos na matriz.
3.1.3 Regressões Quantílicas Penalizadas para Dados em Painel com Efeito Fixo
Como apresentado anteriormente, o estimador ótimo para o modelo (1) envolve
escolhas de valores semelhantes para os parâmetros α’s. Quando o componente xij do modelo
contém um intercepto este valor comum pode ser considerado como sendo a tendência central
condicional da resposta a um ponto determinado pelas médias das outras variáveis. Para o
modelo de regressão quantílica apresentado na (5), ter-se-ia, analogamente, o quantil
condicional da resposta, caso haja simetria nos valores de
e os valores de
sejam
especificados.
Quando se trabalha com n grande em relação ao tamanho j, poderá ser vantajoso
controlar a variabilidade introduzida pelo grande número de estimativas para α. Para a função
de perda linear do quantil, , é conveniente levar em consideração uma penalidade

no lugar da pena de Gaussiana convencional. Esta escolha mantém a forma do problema de
programação linear, além de conserva a dispersão do design da matriz resultante. Assim,
pode-se trabalhar com a versão com penalização do modelo expresso em (6) dada como
segue:

Quando
que se
e
refinado.

, a solução do problema (8) gera o estimador de efeito fixo, enquanto
, para todo i, tem-se como resultado as estimativas para um modelo

Considerando o caso especial em que
para um único quantil como:

para todo i, pode-se escrever a matriz

onde X = xij é (nm x p) e é um m-vetor cujos todos os elementos correspondem a 1. Para q
> 1, a matriz pode ser reescrita como segue
.
Admitindo o termo de penalização, chega-se a seguinte matriz

cuja dimensão é dado por
será
.

O vetor correspondente a variável resposta

Exposta as principais versões para modelos de regressão quantílica para dados em
painel, a subseção que segue apresentará o modelo empírico que será utilizado.
3.2 Modelo PVAR – Modelo de Vetores Auto - Regressivos para Dados em Painel
Seja wit um vetor (m × 1) de variáveis aleatórias para a i-ésima unidade de corte
transversal no tempo t e suponha que os wit’s são gerados pelo seguinte modelo painel VAR
de ordem um:

para i = 1, 2, ... , n e t = 1, 2, ... , T, onde: é uma matriz m x m de parâmetros, é um vetor
m x 1 de efeitos individuais,
é o termo de erro e
é uma matriz identidade de dimensão m
x m.
O PVAR pode ser especificado com efeitos fixos ou aleatórios. Contudo,
independentemente da formulação assumida, a utilização desta metodologia requer o
atendimento de algumas hipóteses:
(i)
(ii)
(iii)

As observações de wit são wi0, wi1, ... , wiT, T ≥ 2, mas assumem valores fixados
quando n → ∞.
O termo de erro , para t ≤ T, é i.i.d. ˅ i,t, com E[ ] = 0 e Var[ ] = Ωε, sendo
Ωε uma matriz positiva definida.
Os desvios iniciais, , são iid entres os i, com média zero e variância constante
dada por:
.

3.2.1 Estimador de Efeito Aleatório
Considerando a especificação com efeitos aleatórios deve-se levar em consideração
que a variância do efeito individual é a mesma para todo i e que não existe correlação entre tal
efeito e o termo de erro. Portanto, além das suposições iniciais, admite-se que:
(i)
(ii)

Tais argumentos proporcionam o seguinte formato para a matriz de variância do termo
de erro:
, para to i e t = 1, 2,
onde

, T,

,

,

com
,
é uma matriz positiva semidefinida.

,

é uma matriz positiva definida e

Por fim, supõe-se que todos o elementos do produto
t = 1, 2, , T, possuem um
segundo momento finito e que um vetor de coeficientes desconhecidos
, onde é um
conjunto compacto, seja o verdadeiro vetor de parâmetros, , pertencente ao interior de .
Apresentada as condições iniciais passa-se a apresentação do processo de estimação
do modelo com efeitos aleatórios. O estimador de θ pode ser derivado pela maximização da
seguinte função de log-verossimilhança:

onde
,
com

sendo um vetor T x 1 de uns, e

Na presença do efeito tempo e com

sendo gerado por
, com i = 1, 2, ... , N; t = 1, 2, ... , T.

onde

é um vetor m x 1 do efeito tempo, e os vetores

e

e

são redefinidos como segue

,

(11)

pode-se obter

por

Quando
, t = 1, 2, ... , T, o estimador de
ponderada dos estimadores irrestritos, :

onde

pode ser obtido pela média

foi particionada em (T+1)2 blocos de dimensão m x m,

O restante dos parâmetros do estimado de Máxima Verossimilhança com efeitos
aleatórios, , pode ser construído através da função de log-verossimilhança concentrada.
3.2.2 Estimador de efeito fixo
Diferentemente do modelo com efeitos aleatórios, a especificação com efeitos fixos
não necessita de suposições sobre o termo . Portanto, trabalha-se com um termo de efeito
individual que é heterocedástico e distribuído de forma dependente, cuja caracterização é
determinada pela distribuição de probabilidade conjunta com um número de parâmetros
crescendo a mesma taxa da quantidade de cross-section presentes no painel e por fim, além de
não possuírem momentos, são correlacionados com o termo de erro.
A literatura destaca a eliminação de

’s aplicando a primeira diferença na equação

(9),
, t = 2, 3, … , T.

(12)

O estimador consistente de Quase máxima Verossimilhança pode ser obtido através da
função de probabilidade conjunta incondicional de
ou pela distribuição condicional de
, para t > 2, em
.
Além destas questões, o estimador de efeito fixo deve atender algumas suposições,
quais sejam:
(i)

e

As seguintes restrições de momentos são satisfeitas:

, para t = 2, 3, ... , T,
onde

.
Através das suposições (i) – (iii) da seção 3.2, tem-se
,
e

, para todo t = 3, 4, ... , T,

onde
(ii)

O segundo momento da matriz de produtos

, t = 2, 3, ... , T, com

, existe.
(iii)

Seja ρ um vetor [m2 + m(m+1)] x 1 de parâmetros desconhecidos

onde
e
fechado, e o verdadeiro vetor de parâmetros,

. Então,
, onde
é um conjunto
, encontra-se no interior de .

O estimador de Quase-Máxima Verossimilhança para
pode ser obtido pela
maximização da função log-verossimilhança baseada na distribuição de probabilidade
conjunta de
. Admitindo a condição de normalidade:

onde

e

.

Admitindo efeito tempo e com

sendo gerado por
, com i = 1, 2, ... , N; t = 2, ... , T.

com

. Redefinindo

e

(14)

,

e

a função de log-verossimilhança é dada por (13) e o estimador de
como segue:

,

pode ser apresentado

Quando

,

, observa-se que o estimador de

assumirá a seguinte

forma:

onde

é uma matriz particionada em (T+1)2 blocos de dimensão m x m.

A especificação de efeitos fixos não possui restrições sobre a distribuição dos efeitos
individuais, μi. e seu estimador admite a possibilidade de cross-sections heterocedásticos no
componente de erro, (Im - Φ) μi + εit. Além disso, a análise acima pode facilmente acomodar
um erro intertemporal com variância não homocedástica. Isto pode ser feito admitindo-se que
os distúrbios εit são distribuídos de forma independente e idêntica para todo i e
independentemente de todos os t com Var(εit) = Ωεt, com Ωεt sendo uma matriz positiva
definida para todo t.
3.2.3 Estimador de GMM
Para o modelo apresentado pela equação (9), tal que os instrumentos utilizados são as
defasagens da variável wit, pode-se apresentar a condição de ortogonalidade como segue:

onde qit é um vetor m(t-1) x 1 definido por
O estimador de GMM para é baseado na condição de momento (15), que pode ser
reescrita no formato matricial como:

onde

é uma matriz de dimensão mT(T-1)/2 x (T-1) dada por

enquanto que

e

são matrizes (T-1) x m expressa por

e

Portanto, o estimador de GMM para ϕ = vec(Ф) é dado por

onde

,
,

,
,

),

,
e

,
.

Uma crítica comum na literatura de séries temporais ao estimador de GMM para um
painel com um intervalo de tempo pequeno é que o mesmo não permite a realização de
inferências sobre as propriedades de longo prazo. Segundo Binder, Hsiao e Pesaram (2004) o
estimador de GMM, além de apresentar propriedades desejáveis, é capaz de gerar resultados
que possibilitam tal tipo de análise, desde que o conjunto de informação temporal seja
superior a 10 períodos e que o número de cross-sections
.
3.3 Modelo Empírico e Descrição dos Dados
Com o objetivo de mensurar o efeito das transferências governamentais sobre o
esforço fiscal dos municípios brasileiros será idealizado um modelo cujos fundamentos
baseiam-se na proposta de Turnbull (1992), que foi mencionado na seção 2.
A versão da metodologia para os modelos PVAR e de regressão quantílica para dados
em painel é apresentada como segue:
(18)
onde:
é o esforço fiscal do i-ésimo município no período t; popit é a população do i-ésimo
município no período t;
são as transferências realizadas pela União e estados ao iésimo município no período t;
é o Produto Interno Bruto do i-ésimo município no
período t;
é o termo de erro do i-ésimo município no período t.
A estrutura do modelo de Vetores Auto-regressivos para dados em painel hora
utilizada foi idealizada a partir da equação (9)

para i = 1, 2, ... , n e t = 1, 2, ... , T, onde:
é um vetor nt x 1 de variáveis, formadas por
informações sobre o tamanho da população, o Produto Interno Bruto e o montante de
transferências repassados pela União e estados aos municípios;
é uma matriz m x m de
parâmetros,
é um vetor m x 1 de efeitos individuais;
é o termo de erro; e
é uma
matriz identidade de dimensão m x m.
A amostra utilizada forma um painel com dados sobre a arrecadação, população, PIB e
transferências correntes para 5.293 municípios do Brasil no período entre 1999 e 2009. Os
dados foram retirados da base FINBRA, disponibilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional,
e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. A tabela 1 trás mais informações
sobre a natureza dos dados utilizados.

Tabela 1 – Relação das variáveis utilizadas nas estimações.
Variável
Esforço Fiscal
População
PIB
Transferências

Descrição
Arrecadação municipal.
Número de residentes.
Produto Interno Bruto.
Transferências correntes.

Fonte: elaboração própria.

Apresentada as versões empíricas para o PVAR e regressões quantílicas para dados em
painel, bem como descrita as variáveis que serão trabalhadas, passa-se a apresentação dos
resultados esperados. A tabela 2 descreve o comportamento esperado das relações trabalhadas
neste trabalho conforme o modelo do eleitor mediano.
Tabela 2 - Efeitos esperados das variáveis explicativas sobre o Esforço Fiscal.
Variável Dependente: Esforço Fiscal
Variável
Efeito sobre Esforço Fiscal
População
PIB
Transferências

+
+
-

Fonte: elaboração própria.

Esperar-se-á que o tamanho da população afete positivamente o esforço fiscal
praticado pelas jurisdições, pois quanto maior o número de habitantes em dado município,
sendo a base, B, formada pelo produto entre os residentes e sua base tributária individual,
maior seria o esforço fiscal, tB. Ainda, como um dos componentes para formação da base
tributária é a produção realizada pela jurisdição, tem-se um efeito na mesma direção para
relação entre PIB e esforço fiscal.
Ao contrário dos resultados esperados para as relações entre esforço fiscal as variáveis
população e PIB, respectivamente, o modelo do eleitor mediano destaca um impacto negativo
das transferências constitucionais sobre o esforço fiscal. Tal fato deve-se ao comportamento
oportunista das prefeituras que não são incumbidas de nenhum tipo de atividade para garantir
os valores que são repassados pela União e estados e, portanto, acabam por não trabalharem
sua base tributária de forma adequada.
4 RESULTADOS
Visando identificar o efeito das transferências constitucionais sobre o esforço fiscal
dos municípios brasileiros foi utilizado o modelo de Vetores Auto-Regressivos para dados em
painel, o qual fornecerá informações sobre o comportamento geral da relação entre repasses e
arrecadação, e o modelo de Regressões Quatílicas para dados em painel, que por sua vez,
destacará o comportamento das variáveis em questão através de estratos, possibilitando,
assim, uma melhor caracterização da distribuição.

Inicialmente serão tratados os resultados do PVAR(1) de formar que seja possível
identificar o comportamento geral da relação esforço fiscal e transferências através da análise
da função impulso-resposta. A determinação do número de defasagem utilizada deve-se aos
critérios utilizados por Love e Zecchino (2006). As séries trabalhadas são caracterizadas como
I(1), ou seja, são não estacionarias em nível, mas são estacionárias em primeira diferença, de
acordo com os testes de raiz unitária para dados em painel tratados em Harris (1999), Hadri
(2000), Breitung (2000), Choin (2001), Levin et al (2002) e Im et al (2003). A tabela 3
apresenta as funções impulso-resposta para o modelo PVAR(1):
Tabela 3 – Função Impulso – Resposta para PVAR(1).
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Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps
A primeira linha de gráficos será onde se concentrará as investigações deste trabalho,
já que a mesma relata os efeitos das variáveis população, PIB e transferências sobre o
comportamento do esforço fiscal.
Identificou-se um efeito positivo de choques no esforço fiscal sobre ele próprio no
primeiro período, enquanto que os momentos seguintes apresentaram um efeito negativo, que
por sua vez, manteve-se constante a partir do terceiro período.
No que diz respeito à relação população e esforço fiscal, a função impulso-resposta
apresentou uma relação positiva no momento inicial, o qual foi seguido de uma relação
negativa expressas em taxas decrescente, apresentando um pico no segundo período. Como
destacado anteriormente, um maior contingente populacional possibilita a formação de uma

base tributária mais ampla. Contudo, este efeito negativo, apresentado na resposta do esforço
fiscal, pode ser justificado no fato das grandes aglomerações apresentarem uma maior
dificuldade de fiscalização das atividades produtivas e um alto custo para formação do órgão
tributário adequado. Portanto, à medida que o tamanho da população se eleva, ter-se-ia uma
redução da arrecadação efetiva frente ao seu potencial.
A resposta do esforço fiscal a choques no PIB apresentou efeitos alternados ao longo
dos períodos. Ou seja, o efeito dos choques apresentou um formato de frequência com limites
superiores e inferiores oscilantes entre os períodos. Assim, destaca-se que um maior volume
de produção acarretaria uma oscilação no nível de esforço praticado pelas prefeituras no que
tange a arrecadação, sendo esta inicialmente caracterizada de forma positiva, mas seguida de
valores negativos que se anulam ao longo o tempo. Ainda, destaca-se que os impactos
positivos superam os efeitos negativos observados em até seis períodos. Assim, corrobora-se a
ideia de que quanto maior o PIB de uma economia, maior seria o volume de recursos
tributáveis.
Por fim, um choque na variável transferência se traduz de forma positiva para os
primeiros períodos, seguida de uma reação negativa que se dissipa ao longo do tempo. Este
resultado destaca uma defasagem do efeito dos repasses governamentais sobre a arrecadação
municipal. Assim, observa-se que as transferências constitucionais, apesar de contribuem,
inicialmente, para elevação do esforço fiscal, acabam por gerar um comportamento oneroso
para a arrecadação nas esferas inferiores do governo. Cossio (1998) e Ribeiro (2005)
evidenciam o efeito oportunista das prefeituras que regem sua administração através de
recursos obtidos via repasses realizados pelas esferas superiores do governo em detrimento
das suas próprias receitas.
Apresentadas as questões de longo prazo e o comportamento geral dos municípios, no
que tange o seu nível de esforço fiscal praticado, passar-se-á a análise dos resultados dos
estratos da distribuição. A tabela 4 apresenta os resultados do modelo de regressões
quantílicas para dados em painel:

Tabela 4 – Estimativas do modelo de esforço fiscal através de regressões quantílicas para
dados em painel.
Variável Dependente: Esforço Fiscal
Variável Explicativa

0.10

0.25

0.50

0.75

0.90

-1480.28*

-1140.72*

-979.988*

-916.192*

-851.961*

(168.840)

(193.938)

(157.699)

(182.5026) (227.3152)

-0.03371

-0.07053*

-0.1056*

-0.14664*

(0.02001)

(0.02201)

(0.02270)

(0.02702)

0.14321*

0.16078*

0.17416*

0.18697*

0.20223*

(0.00728)

(0.00885)

(0.00765)

(0.00799)

(0.00867)

-0.00047*

-0.00050*

-0.00045*

-0.00039*

-0.00031*

(0.00006)

(0.00007)

(0.00004)

(0.00004)

(0.00006)

Constante
-0.01015
População
(0.01733)
PIB

Transferências

Obs.: Os valores entre parênteses referem-se aos erros padrão das estimativas obtido via Bootstrap. *
significativo a 1%.

Do ponto de vista estatístico, todos os coeficientes mostraram-se diferentes de zero ao
nível de significância de 1%, com exceção para aqueles referentes à variável população nos
dois primeiros quantis, que se mostraram de forma não significativos. Desta forma, pode-se
destacar que individualmente as variáveis utilizadas no modelo afetam o comportamento do
esforço fiscal dos municípios brasileiros.
No que tange à direção dos efeitos, observa-se uma relação positiva para a variável
PIB em todos os quantis, enquanto que o tamanho da população e o volume de transferências
constitucionais apresentaram um sinal negativo para seus respectivos coeficientes. Contudo,
apesar dos sentidos das relações individuais não se alterarem entre os quantis, a magnitude
dos efeitos se mostraram de forma diferenciada. Enquanto que para as variáveis população e
PIB o efeito marginal foi crescente ao longo dos quantis, sendo tal indicativo apresentado de
forma menos acentuada para esta última variável, tal fato mostrou-se de forma crescente do
primeiro para o segundo quantil e decrescente em relação aos demais extratos analisados para
a variável transferência, indicando que os municípios pertencentes aos quantis superiores são
aqueles que menos sofrem com os efeitos dos repasses constitucionais sobre o seu nível de
esforço fiscal praticado.
Conforme demonstrado no modelo do eleitor mediano na seção 2 deste trabalho, a
base tributária de uma jurisdição é função crescente do contingente populacional. Logo,
poder-se-ia esperar que aqueles municípios que possuem um número mais elevado de
habitante seriam detentores de uma maior capacidade tributária e, consequentemente, um
maior nível de esforço fiscal. Contudo, os resultados da tabela 2 apresentam-se na direção
contrária. Identificou-se que o tamanho da população age de forma negativa sobre o esforço
fiscal municipal, tendo nos maiores municípios seu impacto mais expressivo. Tal fato pode
ser observado pelos impactos da referida variável em cada quantil. Enquanto que tal efeito

não foi observado para o primeiro e segundo quantis, verificaram-se valores superiores para
os dois últimos extratos trabalhados, -0.10 e -0.14, respectivamente.
Uma possível explicação para a relação inversa entre esforço fiscal e população pode
ser baseada no fato das cidades com maior número de habitantes possuírem um maior custo
de fiscalização dos indivíduos no que tange às operações passíveis de tributação. Assim,
diante de tal dificuldade, verificar-se-ia um menor esforço fiscal atribuído àquelas jurisdições
com maior contingente populacional. Outra justificativa pode ser vista em Orair e Alencar
(2010), que destacam o fato dos municípios menores trabalharem com um sistema de ISS para
atrair novas empresas prestadoras de serviços, elevando a arrecadação e, consequentemente, o
esforço fiscal. Nascimento (2010) relata a possibilidade de um fenômeno de resistência
coletiva a favor da sonegação, decorrente de um sentimento de injustiça fiscal caracterizado
por um sistema tributário regressivo e/ou que a taxa crescimento populacional não seria
acompanhada por uma melhor distribuição da renda, de forma que boa parte dos indivíduos
não teria condições de contribuir para ampliar a arrecadação, pois estariam numa faixa de
menor renda.
Como poderia ser esperado, o tamanho da produção de um dado município é
fundamental para a formação de sua base tributária, consequentemente, para o esforço fiscal,
já que o esforço é definido como o produto entre base e alíquota. Ao lado de um maior
volume de produção tem-se um dado nível de recursos aptos à aplicação de alíquotas,
garantindo, assim, um maior volume de recursos para arrecadação própria das prefeituras. A
análise através de quantis apresentou os maiores efeitos do PIB sobre o esforço fiscal
naqueles estratos mais elevados. Observou-se que uma variação na produção de uma dada
jurisdição provoca um crescimento do esforço fiscal igual a 0.14, 0.11 e 0.20 nos quantis
0.10, 0.50 e 0.90, respectivamente. Isto destaca a relação positiva e crescente entre o nível de
produto e o esforço fiscal realizado pelas prefeituras.
Por fim, tratar-se-á dos resultados referentes à variável transferência constitucional.
Como se pode verificar o efeito deste tipo de repasse sobre o esforço fiscal realizado pelas
esferas inferiores do governo brasileiro mostrou-se de forma negativa e decrescente ao longo
dos quantis. Aqueles municípios que possuem um menor nível de arrecadação efetiva, frente a
potencial, optam por trabalharem de forma inadequada suas respectivas bases tributárias, seja
por questões políticas ou econômicas, e financiarem sua administração via repasses
governamentais. Assim, observa-se claramente o efeito negativo que tais recursos oferecem
sobre a arrecadação municipal, principalmente sobre aqueles pertencentes à quantis inferiores.
Ainda, cabe destacar que o efeito é menos expressivo à medida que são observados os
quantis superiores, verifica-se que o nível de dependência das transferências se reduz e que
tais recursos poderiam ter sido alocados para melhorar o aparelho de fiscalização utilizados
em tais jurisdições como destaca Ribeiro (2005).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como foco a análise do esforço fiscal dos municípios brasileiros
mediante o sistema de transferências intergovernamentais que propiciam sua principal fonte
de receitas. Através das técnicas de Vetores Auto – Regressivos e de regressões Quantílicas,
ambas em suas respectivas versões para dados em painel, propostas por Holtz (1988) e
Koenker (2004), respectivamente, foram visualizados os efeitos dos referidos repasses sobre o
esforço fiscal e sobre os gastos de 5.293 municípios, entre 1999 e 2009.

A análise do impacto das transferências sobre esforço fiscal tratadas no capítulo 2
deixou claro que a relação negativa prevista no modelo do eleitor mediano condiz com a
prática observada para os municípios brasileiros. Conforme destacado por Turnbull (1992),
em um ambiente de incerteza, onde os indivíduos não possuem um conjunto de informações
que lhes garanta uma previsão correta sobre o nível de esforço praticado, verifica-se um
movimento gestor baseado no financiamento via transferências em detrimento da sua base
tributária individual. A falta de interesses em trabalhar suas próprias fontes de arrecadação e
obter um maior nível de recursos, o que possibilitaria um maior volume de serviços à
disposição da população e/ou uma redução dos desequilíbrios orçamentários, pode ser
explicada pela baixa representatividade desta fonte de recursos em relação à receita total.
No que tange aos efeitos dos choques no PIB, também se observou um cenário
condizente com a literatura. Flutuações na produção promovem um resultado positivo sobre o
esforço fiscal. Como esperado, o crescimento da atividade produtiva gera o aumento da renda
e, consequentemente, do tamanho da base tributária individual possibilitando uma elevação da
arrecadação.
O complemento para as análises trabalhadas pelo modelo de Vetores AutoRegressivos para dados em painel foi idealizada pela técnica de regressões quantílicas
proposta por Koenker (2004), que possibilitou a verificação dos efeitos ao longo de toda a
distribuição.
O tratamento via quantis possibilitaram a identificação de um efeito negativo das
transferências sobre o esforço fiscal que se reduz à medida que se observa os quantis mais
elevados. Ainda, identificou-se uma relação positiva e crescente da produção sobre as o
esforço fiscal para a série do PIB. De fato, um maior crescimento da atividade econômica só
poderia trazer consequências positivas sobre a atuação do setor público no que diz respeito à
arrecadação.
Por fim, pode-se identificar que não existem diferenças nos sentidos das relações
observadas pelo PVAR e pelo modelo de Regressões Quantílicas para dados em painel, sendo
somente verificada uma distinção nas magnitudes, ou seja, a análise geral chega às mesmas
conclusões obtidas em diferentes pontos da distribuição, apesar das diferentes proporções
observadas ao longo dos quantis. Portanto, dado que não foram identificadas contradições nos
sentidos das relações, no que tange aos resultados de ambas as técnicas, verifica-se que a
propagação do efeito depreciativo sobre o esforço fiscal é evidente para realidade brasileira
tanto do ponto de vista geral como para o caso particular.
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