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Em meu último artigo, iniciei um conjunto de cinco notas, das quais esta é a segunda, para expor aos 

leitores a evolução das despesas primárias do governo central desde que, em 1991, a Secretaria de 

Política Econômica (SPE) e depois a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) passaram a apurar o 

resultado fiscal da forma em que hoje ele é divulgado. A primeira nota foi uma exposição geral e, na 

sequência, irei apresentar aos leitores, na forma de um tema por artigo, os assuntos referentes às contas 

de: 1) transferências a Estados e Municípios (objeto da nota de hoje); 2) pessoal: 3) INSS; e 4) outras. 
Assumindo uma estimativa realista para o ano em curso, a despesa com transferência a estados e 

municípios terá passado de 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 1991, para 3,9% do PIB em 2010. 

Como em 1998 essa rubrica era de 2,9% do PIB, com um aumento modesto em relação a 1991, optei por 

focar a análise detalhada dos dados só a partir de 1998. Cabe lembrar que, na comparação com 1991, 

assim como nos números a serem apresentados nas próximas três notas, há uma distorção representada 

pelo fato de que depois de 1994 há uma descontinuidade da série do PIB do IBGE, em função da revisão 

da série a partir de 1995. 

Tomando como referência inicial o ano de 1991, quando se inicia a publicação dos dados com o formato 

atual, a taxa anual de crescimento real das transferências a estados e municípios, utilizando o deflator do 

PIB e por períodos de governo - com exceção dos três anos iniciais, uma vez que o governo na época já 

tinha se iniciado - foi a seguinte, supondo um crescimento real de 4,5% em 2010, similar ao observado 

até outubro: 

1991/1994 - 1,8% 

1994/1998 - 5,9% 

1998/2002 - 9,1% 

2002/2006 - 4,2% 

2006/2010 - 4,7% 

Ao longo dos 19 anos, essa despesa revelou um incremento real médio anual de 5,3%, frente a um 

crescimento médio do PIB de 3,2%. Cabe lembrar que a soma de IPI mais Imposto de Renda (IR), em 

relação à qual quase metade dos recursos devem ser distribuídos a estados e municípios, passou de 

6,4% do PIB em 1998, para uma estimativa de 7% do PIB em 2010. Houve também um pequeno aumento 

de 1% da alíquota do Fundo de Participação dos Municípios. 

A tabela ajuda a entender um pouco melhor a combinação de três elementos: 

a) aumento da carga tributária, notadamente do IR - base de incidência dos fundos constitucionais - 

gerando, como consequência indireta, um aumento das transferências constitucionais; 

Ideia de que a União centraliza recursos em detrimento de estados e municípios não resiste ao teste da 

luz do sol 

b) o fim do mecanismo de retenção de transferências definido desde o começo do Plano Real no Fundo 

Social de Emergência (FSE), que na prática diminuía as transferências e foi extinto, no que tange a 

estados e municípios, na década atual, contribuindo assim para elevar o valor da despesa; e 

c) inovações institucionais, como o surgimento do Fundef ou a criação da Cide, o que se reflete no maior 

volume do item "demais transferências", que eram escassas no final da década passada e são de quase 

1% do PIB atualmente. 

O grande aumento das transferências se deu no segundo governo FHC. No auge da crise econômica, em 

1999, em um momento difícil em que ela ameaçava se transformar em crise política com um princípio de 

rebelião dos governadores, o então presidente FHC manteve a governabilidade do país à custa de 

concessões fiscais em favor dos governantes estaduais, envolvendo o fim das citadas retenções de 

transferências e o aumento de recursos por meio da chamada Lei Kandir. Além disso, foi naquele período 



que ocorreu o ajuste fiscal, com forte aumento da receita, parte da qual repercutiu nos fundos de 

participação. 

O corolário dessa análise é que a ideia de que a União centraliza um volume cada vez maior dos recursos 

governamentais, deixando estados e municípios à míngua, não resiste ao teste da luz do sol. Os dados 

das Contas Nacionais - divulgados com certa defasagem - confirmam quão falsa é essa apreciação: na 

média dos cinco anos 1994/1998, a União na época ficou com 54% da receita tributária disponível, 

percentual que no último dado disponível, referente às contas de 2008 recentemente divulgadas pelo 

IBGE, já tinha caído para 48% do mesmo universo. Ressalte-se que nesses dados, os grandes 

vencedores foram os municípios, que passaram de 18% da receita disponível durante 1994/1998, para 

23% em 2008, enquanto os estados cresceram sua participação de 28% para 29% do total. 

A conclusão é que o governo, nesse campo, já fez as concessões que tinha que fazer e que não há 

razões para que a presidente Dilma faça qualquer concessão aos governos subnacionais, no quadro 

fiscal que é possível vislumbrar para 2011. 

 

Fabio Giambiagi, economista. E-mail: fgiambia@terra.com.br. 

 

Fonte: Valor, 13/12/2010 
 


