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RESUMO: 

O objetivo desta pesquisa consistiu em identificar e verificar a influência dos condicionadores 

de recursos próprios dos governos locais na receita própria municipal. Para tanto, considerou-

se recursos próprios os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, bem como as 

transferências intergovernamentais oriundas de esferas governamentais superiores. Como 

elementos condicionadores de recursos próprios, esta pesquisa trabalhou com as seguintes 

variáveis: o Produto Interno Bruto dos Municípios (PIBM), o indicador de Emprego e Renda 

local e a tendência de crescimento da população. A amostra do estudo foi composta por 4.778 

municípios brasileiros, com dados em bases anuais, compreendendo período de 2009 a 2013, 

totalizando 25.086 observações. Os dados foram coletados das bases do FINBRA e do IBGE 

nos seus respectivos websites. A análise dos dados foi realizada por meio da análise de 

modelos regressivos e por meio da aplicação de teste de médias.  Os resultados evidenciaram 

que as variáveis do ambiente econômico são importantes condicionadores dos recursos 

próprios do governo local. Verificou-se, também, que os municípios que tem população 

superior a 100mil habitantes, os municípios que apresentam PIBM elevado, bem como os 

municípios que compõem as regiões metropolitanas do país apresentam comportamento 

semelhante no que diz respeito aos fatores socioeconômicos e demográficos em relação às 

fontes de recursos próprios dos municípios.  

Palavras-chave: Base Econômica; Recursos Próprios Municipais; Condicionadores de 

Recursos Próprios. 

Área Temática do evento: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é uma das nações que apresenta maior nível de descentralização. Por esse 

motivo, a promulgação da Constituição Federal de 1988 reconheceu o município como um 

ente da Federação com autonomia financeira e administrativa para executar políticas públicas. 

Assim, os municípios foram dotados de competência para arrecadar tributos e prestar a maior 

parte dos serviços públicos. Esse arranjo institucional tem por base os fundamentos da Teoria 

do Federalismo Fiscal. Ademais, conforme assinala Tiebout (1956), a importância conferida 

aos municípios reside no fato dos gestores locais conhecerem de perto as necessidades e 

anseios da população por bens e serviços públicos. 

A trilogia de Musgrave (1959), que mantém ligação com as ideias do federalismo 

fiscal, defende que os governos desempenham três funções básicas: distribuição, alocação e 

estabilização. No que se refere à estabilização, os governos devem tomar medidas para que o 

setor econômico seja bem disciplinado a fim que não haja grandes conflitos entre os atores 

econômicos, os cidadãos e as regiões.  A função de distribuição tem por função sanar a lacuna 

da má distribuição de renda entre os cidadãos e entre as regiões. Finalmente, a função 

alocativa, representa o sistema de fornecimento de bens e serviços para o atendimento das 

necessidades da população. 

No entanto, como dificilmente vai existir equilíbrio entre as necessidades dos cidadãos 

e os recursos disponíveis (Diniz, 2012), surge a necessidade dos governos de esferas 

superiores, que têm maior capacidade arrecadatória, transferirem recursos para aqueles 

governos que apresentam dificuldades de arrecadação (Gasparini & Cossio, 2006). Essa ideia 

torna-se ainda mais consistente quando se percebe que os governos locais têm que atender a 

maior parte das necessidades da população, mas suas receitas próprias apresentam 

características de baixa mobilidade, provocando o que a literatura chama de gap fiscal ou 

desequilíbrio entre receitas e despesas. 

De maneira geral, pode-se dizer que os recursos públicos são arrecadados tomando por 

base a riqueza da comunidade. Essa riqueza sofre influência de fatores ambientais, que 

precisam ser identificados pelo governo a fim de que sua base econômica seja explorada 

adequadamente, haja vista que as necessidades da comunidade surgem independentemente 

das ações governamentais. 

Nesse sentido, fatores como população local, renda da população, força de trabalho, 

estrutura industrial, dentre outros, são elementos que caracterizam a riqueza da comunidade e 

que os governos devem identificá-los no ambiente em que estão inseridos para que possam 

explorar ao limite da sua capacidade fiscal e, ao final, apresentar uma boa condição financeira 

(Berne, 1992). 

Logo, o montante de receita dos municípios é influenciado por aspectos econômicos e 

sociais, de maneira que sua variação impacta positivamente ou negativamente na arrecadação 

dos governos locais. Contudo, além dos tributos locais apresentarem recursos de baixa 

mobilidade, os municípios apresentam dificuldades arrecadatórias justificadas pela gestão 

ineficiente, pela reduzida base econômica local, e pela proximidade do gestor com a 

população que pode acabar confundindo relações privadas com relações públicas. 

Nesse contexto, surge o seguinte questionamento: qual a influência dos elementos 

condicionadores de recursos próprios nas receitas dos municípios brasileiros? Baseado nesta 

inquietação, o objetivo desta pesquisa consiste em identificar e verificar a influência dos 

condicionadores de recursos próprios dos municípios brasileiros. 

Como resposta antecipada a esse questionamento, enunciou-se a hipótese principal de 

que as variáveis do ambiente econômico afetam a geração de recursos próprios dos 

municípios brasileiros, tendo por fundamento os trabalhos de Berne e Schramm (1986), Berne 



 
 

 

(1992) e Groves e Valente (2003). Adicionalmente, estabeleceram-se hipóteses secundárias 

para testar se há diferença dos condicionadores de receitas próprias entre grandes municípios 

e os demais integrantes da amostra, bem como entre os municípios de regiões metropolitanas 

e os demais integrantes da amostra.  

Além desta introdução, o artigo está estruturado pela fundamentação teórica, que 

aborda os principais conceitos e discussões referentes aos recursos próprios municipais e os 

condicionadores desses recursos. Em seguida, apresentam-se os procedimentos metodológicos 

utilizados para atingir o objetivo proposto. Finalmente, são apresentando os resultados da 

análise dos dados, bem como as principais considerações extraídas deste estudo. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1.  Fatores condicionadores de fontes de recursos dos entes federativos 

A condição financeira governamental, entendida como a capacidade do governo em 

prestar serviços à comunidade de forma contínua, está intimamente ligada a dois fatores: a 

capacidade de geração de recursos financeiros e a pressão por gastos que o governo enfrenta 

para atender às necessidades da população (Lima & Diniz, 2016). 

De acordo com Berne e Schramm (1986) e Berne (1992), dentre as variáveis que 

caracterizam a condição financeira governamental estão as variáveis do ambiente econômico. 

Segundo os autores, o ambiente econômico, no qual o ente governamental está inserido, 

influencia a capacidade do governo obter recursos mediante a exploração da sua base 

econômica e, de igual modo, atender as necessidades sociais desse ambiente. 

Nesse contexto, o governo mantém relações com grupos e indivíduos envolvidos, 

como por exemplo: credores, contribuintes, outros governos, fornecedores, empregados, 

bancos, financiadores, dentre outros, que além de contribuírem para a geração de receitas, irão 

pressionar por gastos governamentais. Groves e Valente (2003) reforçam esse pensamento 

quando afirmam que os aspectos ambientais e organizacionais são determinantes na criação 

de demandas por bens e serviços públicos e na geração de recursos. 

Assim, os aspectos ambientais precisam ser identificados pelo governo para que possa 

explorar adequadamente sua base econômica, haja vista que as necessidades da população 

surgem independentemente das ações governamentais. Nesse sentido, fatores como a 

população local, a renda da população, a força de trabalho e a estrutura industrial são 

elementos que caracterizam a riqueza da comunidade e que os governos devem identificá-los 

no ambiente em que estão inseridos, para que possam explorar sua capacidade arrecadatória 

ou capacidade fiscal e, ao final, apresentar uma boa condição financeira (Berne, 1992). 

No entanto, o governo deve ficar atento, também, à fatores ambientais que não geram 

recursos ou reduzem as bases de receitas e que pressionam fortemente por gastos 

governamentais, como é o caso da alta proporção de cidadãos pobres, base econômica não 

diversificada, alto nível de desemprego, baixo nível de renda per capita, dentre outros 

(Peterson, 1978). 

Nesse aspecto, a presença de muitos fatores negativos, que reduzem as fontes de 

recursos, podem causar desequilíbrios financeiros, prejudicando a condição financeira do 

governo. Sobre este fenômeno, Clark (1977) diz que a condição financeira pode ser 

prejudicada quando ocorre tensão financeira seja por falta de pagamento aos investidores 

(default), seja porque a população e a base econômica do município declinam. 

Pelo exposto, depreende-se que os governos precisam ter capacidade suficiente para 

identificar suas bases de receitas que servirão de fontes de recursos, bem como identificar os 

fatores ambientais que pressionam por gastos públicos a fim de que possa existir um 



 
 

 

equilíbrio entre o montante de recursos disponíveis e os gastos necessários para atender a 

demanda por bens e serviços públicos. Groves e Valente (2003) destacam que caso o governo 

não tenha essa percepção, poderá comprometer sua saúde financeira futura. 

2.2 Recursos próprios municipais 

Um dos pressupostos da Teoria do Federalismo Fiscal, apresentada por Tiebout 

(1956), defende que a gestão pública se torna mais eficiente à medida que há a 

descentralização da gestão central aos governos subnacionais, locais ou municipais. Ao 

abordar essa teoria, Oates (2005) justifica a descentralização fiscal defendendo que as esferas 

locais seriam dotadas de melhor capacidade em conhecer os gostos e as preferências do 

consumidor de serviços públicos locais, bem como possibilitando uma oferta eficiente de bens 

públicos, financiada de forma predominante com base no critério do benefício. 

Segundo Tiebout (1956), a promoção da eficiência da gestão seria resultado da 

concorrência gerada entre os governos subnacionais (federalismo competitivo), uma vez que o 

cidadão, que é tido como um “consumidor”, poderia escolher qual a estrutura fiscal que ele 

quer contribuir e beneficiar-se, ou seja, o cidadão iria escolher o território que oferecesse o 

melhor custo-benefício. Assim, se o governo local não oferece bons benefícios, os seus 

cidadãos podem migrar para outra localidade que lhes ofereçam melhores condições fiscais. 

Se isso ocorre, o município de origem perde as contribuições dos cidadãos que optaram por 

fixar nova residência em outro município. 

Nesse aspecto, pode-se dizer que a teoria do federalismo propõe implicitamente a 

distribuição de encargos e competências entre os níveis de governo, promovendo ao mesmo 

tempo a descentralização e a eficiência econômica (Oates, 2008). Logo, pode-se dizer que o 

federalismo irá proporcionar a distribuição de obrigações com os entes, como também a 

distribuição de recursos. 

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 promoveu a chamada Reforma 

Tributária de 1988, culminando, na visão de Afonso et al. (1998), na municipalização da 

receita. Nunca antes os municípios tiveram tanta importância para a administração pública 

nacional, afirma o autor (1998). 

A reforma tributária reduziu o poder de centralização que existia no governo central, 

adotado durante o regime militar, concedendo aos Estados e Municípios a prática do exercício 

da autonomia financeira, conforme assegura o artigo 145 da Constituição Federal ao garantir a 

instituição de tributos pelos entes federativos, dentre eles os municípios. 

A autonomia financeira dos municípios pode ser identificada no artigo 156 da 

Constituição Federal onde são apresentados os impostos de competência municipal, como por 

exemplo, àqueles obtidos por meio da exploração da propriedade predial e territorial, da 

transmissão inter vivos, bem como dos serviços de qualquer natureza. Além disso, a própria 

Constituição Federal legislou sobre as repartições tributárias, no artigo 157, em que obriga a 

união e os estados a repartirem suas receitas com os municípios, na tentativa de eliminar o 

desequilíbrio fiscal mencionado por Clark (1977). 

Sendo assim, pode-se dizer que os municípios para conseguirem captar seus recursos 

por meio dos impostos, taxas e contribuições, deverão explorar suas bases econômicas, como 

bem definiu Berne e Schramm (1986) e Berne (1992). 

Entretanto, a Constituição de 1988, seguindo o raciocínio de Musgrave e Musgrave 

(1983), deixou a cargo do governo central a arrecadação dos tributos de natureza progressiva 

incidentes sobre a renda, alegando que o sistema seria mais eficiente. Em virtude disso, os 

municípios não ficaram encarregados da arrecadação do imposto de renda, por exemplo, que 

levam um considerável aporte de receitas para os cofres da União. Ademais, muitos 

municípios apresentam limitações na exploração de suas bases econômicas, seja por 



 
 

 

negligência, seja por falta de condições técnicas, ocasionando insuficiência de recursos e, 

consequentemente, prejudicando a condição financeira do governo local. 

Para corrigir a insuficiência de recursos dos governos locais, Musgrave e Musgrave 

(1983) revelam que, de acordo com o federalismo fiscal, o governo central ficaria incumbido 

em verificar as situações nas quais a produção local de bens públicos resulta em 

extravasamentos para outras comunidades, compensando-as com subsídios unitários. A 

Constituição Federal de 1988 chamou essas compensações de transferências 

intergovernamentais, quando, no seu artigo 158, determinou que parte dos recursos 

arrecadados pela União e pelos Estados, que detêm melhor estrutura para arrecadar os tributos 

com eficiência, fosse transferida aos municípios. Essas transferências servem para 

complementar e equilibrar as receitas dos governos subnacionais. 

Assim sendo, já que os municípios devem explorar suas bases econômicas para 

garantira arrecadação de todos os tributos de sua competência, e, como as transferências 

intergovernamentais são baseadas no quantitativo da população, pode-se dizer que os fatores 

ambientais descritos na seção anterior afetam a geração de recursos próprios municipais, 

objeto de pesquisa dessa investigação. 

2.3. Estudos anteriores 

 Embora muitos trabalhos se destinem a estudar os recursos ou as receitas próprias dos 

municípios brasileiros, percebe-se que nenhum deles buscou analisar as bases que originam 

esses recursos, como esta pesquisa se propõe. O Quadro 1 a seguir apresenta um breve relato 

dos estudos mais recentes desenvolvidos no Brasil relacionados à temática deste trabalho. 

 
  



 
 

 

Quadro 1 – Framework dos estudos recentes sobre recursos próprios 

Título AUTORES/Ano PROPOSTA E PRINCIPAIS EVIDÊNCIAS 

Finanças Públicas: análise 

das receitas e despesas 

públicas das capitais 

brasileiras relacionadas com 

o índice FIRJAN de 

desenvolvimento municipal 

no ano de 2010 

GOMES et al 

(2013) 

O artigo analisou o índice FIRJAN com relação às receitas e 

despesas nas áreas de educação, saúde e trabalho nas 

capitais brasileiras. O estudo constatou que as capitais que 

mais apresentaram receitas próprias são aquelas que menos 

receberam transferências. 

Capacidade e limites à 

participação dos municípios 

no financiamento do 

desenvolvimento urbano 

Pinto (2005) O estudo se propôs a analisar as possibilidades e 

dificuldades dos municípios de regiões metropolitanas a 

participarem ativamente do desenvolvimento urbano no que 

tange, principalmente, a capacidade financeira das cidades. 

As evidências comprovam que os municípios apresentam 

uma situação financeira, em geral, equilibrada. Ainda, 

evidenciam a necessidade de receitas asseguradas por um 

fundo específico. 

Análise das receitas do 

município de São Lourenço 

do Sul/RS no período de 

2005 a 2010 

Fumagalli 

(2012) 

O trabalho apresenta as principais transferências 

obrigatórias de um município do Rio Grande do Sul, como 

também, as receitas voluntárias, mostrando que o orçamento 

dos municípios pode crescer, mesmo que as receitas, no 

geral, não aumentem na mesma proporção. Conclui-se que 

as receitas tiveram um aumento significativo nos anos em 

análise, provocando uma melhoria na arrecadação 

municipal, aumentando o orçamento, consequentemente, 

melhorando a prestação de serviços e investimentos do 

município. 

 Análise temporal das 

receitas da prefeitura 

municipal de Santa Maria 

Righi & Ceretta 

(2015) 

O estudo analisou o comportamento das receitas durante o 

período de 2005 a 2011. O estudo revelou que existiu uma 

tendência de crescimento constante das receitas, sendo 

janeiro, devido a arrecadação de tributos e transferência de 

recursos, o período de maior receita. O estudo concluiu que 

é necessário um controle da previsão do orçamento para que 

haja equilíbrio nos demais meses em que o município não 

consegue arrecadar na mesma proporção do início do ano. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Universo e amostra da pesquisa 

O universo deste estudo compreende todos os municípios brasileiros. No que se refere 

à amostra, esta será disposta pelos municípios que atendam ao seguinte critério: a 

disponibilidade de todas as variáveis necessárias a esta investigação em todo o período de 

análise – 2009 a 2013. 

As variáveis necessárias ao estudo foram coletadas da seguinte forma: 1) variáveis 

orçamentárias e populacionais - no banco de dados do Finanças do Brasil (FINBRA), 

disponível no website da Secretaria do Tesouro Nacional (STN); e 2) variáveis 

correspondentes aos indicadores demográficos e econômicos - no website do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). 

Com base nesses critérios, definiu-se o tamanho da amostra, conforme apresentada no 

Quadro 2 a seguir. 

 



 
 

 

Quadro 2 – Composição da amostra da pesquisa 

1. População da pesquisa (IBGE, 2016) 5.570 

2. Quantidade de municípios com dados contábeis/orçamentários indisponíveis 408 

3. Quantidade de municípios com dados econômicos indisponíveis 145 

4. Quantidade de municípios duplicados 239 

5. Amostra da Pesquisa (1 – 2 – 3 – 4 = 5) 4.778 

  Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 
 

Dessa forma, a amostra deste estudo foi composta por 4.778 municípios brasileiros 

que dispõem de todas as informações no FINBRA e no IBGE no período de 2009 a 2013, em 

bases anuais, totalizando 25.086 observações. Contudo, seguindo as orientações de Gujarati e 

Poter (2011) e Brooks (2014), foram retirados da amostra as observações correspondentes as 

variáveis Receitas Próprias e PIBM que apresentaram outliers. Dessa forma, o painel 

desbalanceado resultou em 23.887. 

3.2.  Operacionalização das variáveis empregadas no modelo 

 De acordo com a Constituição Federal de 1988, os municípios têm a competência de 

instituir e arrecadar os impostos municipais, bem como as taxas e contribuições de melhoria. 

Nesse sentido, as receitas próprias dos municípios podem ser expressas por meio da Equação 

1. 

 

                                                     (1) 

 

 Além disso, os municípios recebem recursos advindos da União e dos Estados, à título 

de Fundo de Participação dos Municípios. Esses recursos, denominados de transferências 

intergovernamentais, compõe os recursos próprios dos municípios, visto que prontamente 

deixadas pelos termos constitucionais, as quais são obrigatórias e correspondem a quantidade 

de habitantes que cada município possui. Com isso, os recursos próprios podem ser obtidos 

por meio da Equação 2. 

 

                                       (2) 

 

De acordo com Berne e Schramm (1986), Groves e Valente (2003) e Berne (1992), os 

recursos próprios são influenciados por fatores ambientais, demográficos e socioeconômicos, 

que constituem a base econômica do governo local que, quando exploradas, geram a receita 

do governo.  Dentre esses fatores que influenciam a geração de recursos próprios, esta 

pesquisa irá trabalhar com o Produto Interno Bruto dos Municípios (PIBM); a tendência da 

população em termos de acréscimos ou decréscimos populacionais; a Renda per capita da 

população residente; e o nível de desemprego. A seguir são apresentadas as metodologias de 

cálculo de cada um desses fatores. 

O Produto Interno Bruto dos Municípios reflete, em valores monetários, toda a 

atividade econômica de uma região, haja vista que ele corresponde a soma de todos os bens e 

serviços produzidos em determinada região, em um dado espaço de tempo. Este pode ser 

expresso por meio da Equação 3. 

 

       ∑      ∑         (3) 

 

Como o PIBM reflete a base econômica do município, logo, ele corresponde a uma 

fonte de recursos governamentais e deve ser considerada no modelo. 



 
 

 

No que se refere à renda média da população, esta pode ser entendida como 

apresentada na Equação 4. 

 

       
∑                                       

                            
 (4) 

 

 Pressupõe-se que quanto maior a renda per capita dos munícipes, maior será a receita 

do município, haja vista que a renda é fonte direta de arrecadação de tributos. 

Outra variável considerada nesta pesquisa é o nível de desemprego. Segundo o IBGE 

(2015), considera-se uma pessoa desempregada aquela que não estava trabalhando, estava 

disponível para trabalhar ou tomou alguma providência efetiva para conseguir trabalho nos 

últimos tempos. Para verificar a taxa de desemprego de uma população, utiliza-se a Equação 

5. 

 

      
               

                         
 (5) 

 

Contudo, tendo em vista a dificuldade de identificar diretamente as variáveis renda per 

capita e desemprego em todos os anos da série, este estudo utilizou como proxy para estas 

duas variáveis, o indicador Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), apenas a 

nota atribuída ao conceito emprego e renda. De acordo com o sistema FIRJAN (2015), a nota 

atribuída ao conceito emprego e renda leva em consideração a geração de emprego formal e a 

capacidade de absorção da mão de obra local, a geração de renda e sua distribuição no 

mercado de trabalho do município, sendo atribuído peso de 25% em cada conceito. A 

metodologia de cálculo desta variável é apresentada na Equação 6. 

 

                                

                                          

                     

                                        

(6) 

  

Outra variável que influencia as receitas municipais é a tendência da população. De 

acordo com Berne e Schramm (1986) e Groves e Valente (2003), a tendência da população é 

expressa por meio da Equação 7. 

 

          
          
            

 (7) 

 

 Esse indicador irá apresentar a variação da população de um período para o outro. 

Quando o resultado for positivo significa que a população aumentou em relação ao ano 

anterior e, se negativo, significa que a população diminuiu em relação ao ano anterior. Parte-

se do pressuposto de que quanto maior a população, maior serão as fontes de recursos do 

governo local. 

 Dessa forma, espera-se que os recursos próprios dos municípios apresentem correlação 

positiva com todas as variáveis empregadas no modelo. 



 
 

 

3.3. Hipóteses da pesquisa e determinação dos modelos econométricos empregados 

Conforme destacado na fundamentação teórica desse estudo, segundo Berne e 

Schramm (1986), Groves e Valente (2003) e Berne (1992), os recursos próprios são 

influenciados por fatores ambientais, demográficos e socioeconômicos, que constituem a base 

econômica do governo local que, quando exploradas, geram a receita do governo. Com base 

nesse pressuposto, enunciou-se a seguinte hipótese principal: 

 

H1: As variáveis do ambiente econômico afetam a geração de recursos próprios dos 

municípios brasileiros. 

 

A sustentação teórica traçada nesta pesquisa assinala, também, que o ambiente 

econômico mais diversificável apresenta uma forte correlação com as fontes de recursos dos 

entes federativos (Afonso & Araújo, 2000; Mendes, Miranda & Cossio, 2008).  

A despeito disto, o IBGE (2016) diz que as cidades que integram as regiões 

metropolitanas apresentam um ambiente econômico mais forte que as demais regiões. Tendo 

em vista essas afirmações, este estudo delineou a seguinte hipótese: 

 

H2: Existe diferença dos condicionadores de recursos próprios entre os municípios 

que estão localizadas nas regiões metropolitanas do país e os localizados nas 

demais regiões. 

 

Adicionalmente, Mendes et al. (2008) afirmam que os municípios que apresentam 

maior população, também oferece um ambiente econômico mais dinâmico. Destarte, traçou-se 

a terceira hipótese: 

 

H3: Existe diferença dos condicionadores de recursos próprios entre os municípios 

com população superior a 100 mil habitantes e os demais municípios. 

 

Nessa mesma perspectiva, como o Pib-M sugere o poder econômico do município, 

refletindo diretamente na riqueza da comunidade, acredita-se que os municípios que 

apresentam Pib-M mais elevado, também apresentam maior arrecadação em recursos 

próprios. Diante disto, enunciou-se a quarta hipótese: 

  

H4: Existe diferença dos condicionadores de recursos próprios entre os municípios 

que apresentam Pib-M mais elevado em relação aos demais municípios. 

 

Tomando por base o modelo de regressão linear adotado por Akin e Auten (1976), este 

estudo fez as adaptações devidas para testar as três hipóteses propostas. A adaptação do 

modelo é expresso na Equação 8. 

 

                                                             (8) 

 

Em que: 

 

 -             é a receita própria total do município i no período t, obtido de acordo com a 

Equação 1;  

 -        é o Produto Interno Bruto do Município i no período t; 



 
 

 

 -           corresponde à nota atribuída ao conceito emprego e renda do IFDM ao 

município i no período t, conforme Equação 6; 

-          é a tendência de crescimento populacional do município i no período t, conforme 

Equação 7. 

 

 No entanto, a fim de captar o efeito das hipóteses propostas no que diz respeito a 

influência das regiões metropolitanas, dos municípios com população superior a 100mil 

habitantes e do PIBM presente dentro do quarto quartil da amostra para captar os maiores 

valores em cada categoria, adotou-se uma variável Dummy para cada uma dessas variáveis, 

em que será atribuído o valor 1 em caso afirmativo e 0 para os demais. Dessa forma, o modelo 

adaptado de Aukin e Auten (1976) fica adaptado de acordo coma Equação 9 a seguir. 

 

                                                          
                                    

(9) 

 

Em que: 

 

-         é uma variável Dummy, em que atribui-se 1 para os municípios que estão dentro de 

alguma região metropolitana e 0 para os demais, em cada período; 

 -         é uma variável Dummy, em que atribui-se 1 para os municípios que têm mais de 

100mil habitantes e 0 para os demais, em cada período; 

 -          é uma variável Dummy, em que atribui-se 1 para os municípios que estão dentro 

do quarto quartil da amostra e 0 para os demais. 

 

Adicionalmente, analisar-se-á os resultados acrescentando as transferências 

intergovernamentais às receitas próprias por se tratarem de recursos de repasse obrigatório aos 

municípios. Dessa forma, a variável explicada RecProp_A é substituída pela variável 

RecProp_A, obtida por meio do cálculo apresentado na Equação 2. Assim sendo, o modelo 

fica como apresentado na Equação 10. 

 

                                                          
                                    

(10) 

Em que: 

 

 -             é a receita própria total do município i no período t, obtida de acordo com a 

Equação 2; 

 

Sendo assim, será feita a observância das correlações existentes entre as variáveis e o 

poder de significância do modelo e das variáveis dentro do modelo, a fim de identificar quais 

dados são mais bem explicados pelo modelo proposto (Brooks, 2014). 

Com vistas a testar as hipóteses apresentadas, as variáveis serão separadas por grupos 

e será aplicado o Teste t Student para verificar se há diferenças das médias em cada grupo 

amostral (Brooks, 2014). 

Dessa forma, acredita-se que o estudo conseguirá atingir o objetivo de identificar e 

verificar a influência dos elementos condicionadores de recursos próprios dos municípios 

brasileiros. 

 



 
 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Conforme definido nos procedimentos metodológicos, a presente pesquisa utilizou a 

variável Receitas Próprias, obtida por meio das Equações 1 e 2, como variável explicada para 

o modelo traçado nas Equações 9 e 10, e como variáveis explicativas Produto Interno Bruto 

do Município (PIBM), Emprego e Renda (EmpRend) e Tendência da População (TenPop). A 

Tabela 1, a seguir, apresenta as estatísticas descritivas destas variáveis. Percebe-se que foram 

coletadas 23.887 observações para cada variável em bases anuais, abrangendo o período de 

2009 a 2013. 

As estatísticas descritivas revelam que os municípios brasileiros conseguem gerar 

elevadas Receitas Próprias (RecProp_A), apresentando uma média de 14 milhões de reais. 

Contudo, como a amostra é heterogênea, a média obtida pode fornecer resultados muito 

dispersos, o que importa atentar que tiveram municípios que apresentaram recursos próprios 

com valores extremos, alguns chegando em torno de 18 bilhões, outros a apenas 8 mil reais. 

Esses resultados extremos podem ser justificados pela diversidade geográfica (dimensões 

continentais) que o Brasil apresenta. 

Tabela 1 – Estatísticas Descritivas 

Variável/Estatística Obs. Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

RecProp_A 23.887 1.54e+07 2.77e+08 8336.84 1.86e+10 

TrsfIntergov 23.887 4.86e+07 2.50e+08 91769.63 1.44e+10 

RecProp_B 23.887 6.40e+07 5.19e+08 1047521 3.29e+10 

PIBM 23.887 858407.8 9216467 7.714.598 5.71e+08 

EmpRend 23.887 .4963861 .1370545 .096833 .8962289 

TendPop 23.887 1.055383 1.620927 .0087206 113.5904 

   Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Essas mesmas características extremas são verificadas nas variáveis TrsfIntergov, 

RecProp_B, PIBM e EmpRend, visto que apresentaram valores máximos e mínimos bastante 

discrepantes. 

Embora as fontes de recursos próprios apresentem valores elevados, a variável 

TrsfIntergov revela a demasiada dependência financeira orçamentária dos municípios às 

esferas governamentais superiores, uma vez que apresenta média de 48 milhões, chegando a 

atingir valores extremos de 14 bilhões de reais. Tais valores são substancialmente superiores 

aos valores dos recursos próprios (RecProp_A). 

A Tabela 2 expõe a Matriz de Correlação de Pearson com as correlações bivariadas 

entre todas as variáveis, a explicada e as explicativas, referente à Equação 9. 

Tabela 2 – Matriz de Correlação de Pearson 

 RecProp_A PIBM EmpRend TenPop BigPop BigPIBM RMetr 

RecProp_A 10.000       

        

PIBM 0.9848* 10.000      

 0.0000       

EmpRend 0.0984* 0.1483* 10.000     

 0.0000 0.0000      

TenPop 0.1969* 0.1859* 0.0263* 10.000    

 0.0000 0.0000 0.0000     

BigPop 0.1946* 0.2794* 0.3825* 0.0619* 10.000   



 
 

 

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000    

BigPIBM 0.0938* 0.1516* 0.5913* 0.0313* 0.4177* 10.000  

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000   

RMetr 0.1111* 0.1447* 0.2472* 0.0263* 0.2900* 0.2660* 10.000 

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

Os resultados das correlações evidenciam que todas as variáveis apresentam relações 

positivas e estatisticamente significantes ao nível de 1% com a variável RecProp_A. Isso 

implica dizer que a elevação do PIBM, a melhoria do emprego e da renda dos munícipes, ou o 

aumento da população impactam positivamente na geração de recursos próprios dos 

municípios. 

No entanto, destaque deve ser dado a correlação entre as variáveis RecProp_A e 

PIBM, que apresentou forte correlação de 98%. Dessa forma, fica comprovado que a soma 

dos bens e serviços produzidos dentro do município são fatores determinantes das finanças 

públicas municipais, sendo, portanto, a principal fonte de recursos financeiros dos governos 

locais. 

Outras informações podem ser extraídas das correlações apresentadas, como por 

exemplo, a relação positiva e significante entre as variáveis PIBM e EmpRend. Embora, haja 

correlação de 14% entre essas variáveis, os resultados sugerem que outros fatores, não 

especificados nesta pesquisa, também, influenciam no comportamento do Produto Interno 

Bruto dos Municípios. 

Adicionalmente, os resultados permitem afirmar que os municípios que apresentam 

populações superiores a 100 mil habitantes, representado pela variável BigPop, também, 

apresentam relações positivas e significantes com a variável RecProp_A. Isso quer dizer que, 

de maneira geral, o governo conta com substancial parcela dos recursos gerada pelo tamanho 

populacional, como por exemplo as transferências intergovernamentais. (0,19). 

Embora os municípios que integram as regiões metropolitanas do país ou o grupo de 

municípios que apresentam PIBM elevados, também, apresentem correlações positivas e 

significativas com as receitas próprias municipais, respectivamente, 0,11 e 0,09, estes 

influenciam menos que a quantidade de habitantes do município. 

Continuando com a análise dos resultados, a Tabela 3 apresenta os coeficientes 

obtidos por meio do modelo regressivo proposto na Equação 9, na qual pressupõe que as 

receitas próprias municipais podem ser explicadas e influenciadas por fatores, tais como: o 

PIBM, o emprego e a renda dos habitantes e a tendência da população. Embora o modelo 

tenha rejeitado a presença de multicolinearidade (Teste VIF), foi verificado a presença de 

heterocedasticidade (Teste de White). Mesmo não sendo um problema grave, foi criado uma 

nova variável explicada, obtida por meio do logaritmo natural da RecProp_A e criou-se a 

variável LogRecProp_A.  

Tabela 3 – Coeficientes obtidos por meio do modelo econométrico – Receitas Próprias (Equação 9) 

LogRecProp_A Coeficiente 
Erro Padrão 

Robust 
t p-value 

Intervalo de Confiança 

95% 

PIBM 2.00e-08 3.25e-09 6.16 0.000 1.36e-08 2.64e-08 

EmpRend 3.040.142 .0569664 53.37 0.000 2.928484 3.1518 

TenPop -.0275314 .0125642 -2.19 0.028 -.052158 -.0029047 

BigPop 1.781.492 .0403268 44.18 0.000 1.702449 1.860535 

BigPIBM 1.716.777 .0173175 99.14 0.000 1.682834 1.750721 

RMetr .2496133 .0226111 11.04 0.000 .2052941 .2939324 

  11.95032 .0294819 405.34 0.000 11.89253 12.0081 

F (6,23877) 7539.94 Prob> F 0.0000 Md. Vif 1.31  



 
 

 

R²    0.6772  White 0.0000  

Modelo: 
                                                                                             

  Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

  

 Os resultados obtidos por meio da aplicação do modelo em questão permitem inferir 

que 67% (R²) das Receitas Próprias apresentadas pelos municípios brasileiros no período em 

análise são explicados por meio da interação entre as variáveis propostas. Além do modelo ter 

apresentado alto poder explicativo, observa-se que cinco das seis variáveis apresentaram 

significância estatística de 1%, confirmando a importância das variáveis do modelo. 

 Os resultados estatísticos confirmam que o PIBM influencia significativamente e de 

forma positiva as finanças públicas municipais, assim como a geração de emprego e renda. 

Percebeu-se, ainda, uma relação inversa e significativa entre as receitas próprias e a TendPop, 

justificado, possivelmente, em virtude do aumento da população não gerar efeitos econômicos 

imediatos. 

 Complementarmente, constatou-se que os municípios que integram as regiões 

metropolitanas do país, ou que apresentam PIBM elevados ou, ainda, que apresentam 

populações superiores a 100mil habitantes apresentam relações diretas e significativas com as 

receitas próprias, explicado pelo fato de serem municípios que apresentam uma economia 

mais dinamizada. 

Dessa forma, os resultados corroboram com os pressupostos traçados por Berne e 

Schramm (1986), Groves e Valente (2003) e Berne (1992), os quais revelam que os fatores 

ambientais influenciam as finanças públicas, tendo em vista que o governo deve explorar suas 

bases econômicas para obtenção de receitas. 

Adicionalmente, como algumas das transferências intergovernamentais são 

previamente estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, sendo, pois, de repasse 

obrigatório aos municípios, o estudo as considerou como recursos próprios municipais. Dessa 

forma, a Tabela 4 apresenta os coeficientes obtidos por meio do modelo regressivo proposto 

na Equação 10, no qual pressupõe que as receitas próprias municipais, obtidas agora por meio 

da Equação 2, podem ser explicadas e influenciadas pelos mesmos fatores. 

 
Tabela 4 – Coeficientes obtidos por meio do modelo econométrico – Receitas Próprias (Equação 10) 

LogRecProp_B Coeficiente 
Erro Padrão 

Robust 
t p-value 

Intervalo de Confiança 

95% 

PIBM 1.64e-08 2.66e-09 6.17 0.000 1.12e-08 2.17e-08 

EmpRend .5751771 .0340827 16.88 0.000 .5083728 .6419815 

TenPop -.016111 .0083318 -1.93 0.053 -.0324417 .0002198 

BigPop 1.542632 .029065 53.08 0.000 1.485662 1.599601 

BigPIBM 1.159067 .0107411 107.91 0.000 1.138014 1.18012 

RMetr .1075678 .0142841 7.53 0.000 .0795701 .1355655 

  16.29341 .0183048 890.12 0.000 16.25753 16.32929 

F (6, 23884) 5999.34 Prob> F 0.0000 Md. Vif 1.31  

R²    0.6735  White 0.0000  

Modelo: 
                                                                                             

  Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Assim como no modelo anterior, o Teste VIF rejeitou a hipótese de multicolinearidade 

para todas as variáveis, mas, foi verificado a presença de heterocedasticidade no Teste de 



 
 

 

White. Para minimizar esse problema criou-se a variável LogRecProp_B. Persistindo a 

presença da heterocedasticidade, aplicou-se a Correção Robusta de White. 

Os resultados reforçam que essas variáveis influenciam fortemente as receitas próprias 

municipais, tendo em vista que elas conseguem explicar 67% (R²) da geração própria de 

recursos dos governos locais. Assim, como apontaram os resultados do modelo anterior, cinco 

variáveis apresentaram significância estatística de 1% e a variável TenPop apresentou 

significância ao nível de 5%. 

Esses resultados reforçam os resultados obtidos no modelo anterior (Equação 7, 

Tabela 3) e, mais uma vez, corrobora com as conjecturas levantadas por Berne e Schramm 

(1986), Groves e Valente (2003) e Berne (1992), cujos estudos revelam que os fatores 

ambientais influenciam as finanças públicas, tendo em vista que os governos devem explorar 

suas bases econômicas para obtenção de receitas. 

Suplementarmente, a pesquisa objetivou identificar possíveis diferenças dos 

condicionadores das receitas próprias entre municípios que tem população superior a 100 mil 

habitantes, compreendendo aqueles que estão dentro do quarto quartil do PIBM da amostra, e 

os demais municípios da amostra; bem como testar se há diferença dos condicionadores de 

receitas próprias entre municípios que integram as regiões metropolitanas do país e os demais 

municípios da amostra. 

Para isto, foi realizado o Teste t de Student em cada um dos grupos de comparação e 

as respectivas variáveis estudadas. As Tabelas 5, 6 e 7 apresentam os resultados desses testes. 

Observa-se o quantitativo de 1.174 observações de municípios que apresentam população 

superior a 100mil habitantes; 5.789 observações de municípios que apresentam PIBM 

elevado; e 5.789 observações de municípios que pertencem a alguma região metropolitana do 

país. 

Os testes apontaram que há diferença significativa em todos os grupos analisados e em 

todas as variáveis da pesquisa. Os resultados permitem inferir que os municípios que 

apresentam população superior a 100mil habitantes apontam PIBM, Emprego e Renda e 

Tendência da População com valores substancialmente superiores aos demais municípios da 

amostra. Estes resultados não rejeitam a hipótese H3, que pressupunha a existência de 

diferença dos condicionadores de recursos próprios entre os municípios com população 

superior a 100 mil habitantes e os demais municípios (Tabela 5). 

De maneira similar, os resultados revelam que os municípios que apresentam PIBM 

elevado, apresentam as variáveis Emprego e Renda e Tendência da População com valores 

substancialmente superiores aos demais municípios da amostra. Estes resultados não rejeitam 

a hipótese H4 que pressupunha a existência de diferença dos condicionadores de recursos 

próprios entre os municípios que apresentam PIBM mais elevado em relação aos demais 

municípios (Tabela 6). 

Por fim, verificou-se que os municípios que integram as regiões metropolitanas do 

país apresentam Emprego e Renda, PIBM, e Tendência da População com valores 

substancialmente superiores aos demais municípios da amostra. Estes resultados não rejeitam 

a hipótese H2 que pressupunha a existência de diferença dos condicionadores de recursos 

próprios entre os municípios que estão localizadas nas regiões metropolitanas do país e os 

localizados nas demais regiões (Tabela 7). 

 
  



 
 

 

Tabela 5 – Teste t de Student de médias entre municípios BigPop e os demais municípios 

Painel A 

Diferença entre o PIBM 

PIBM Obs. Média Erro Padrão Desvio-Padrão 
Intervalo de Confiança 

95% 

       

BigPop 1174 4816659 109247.9 3743234 4602316 5031002 

Outros 1174 198492.8 10518.68 360408.7 177855.3 219130.3 

       

Diferença 1174 4618166 109555.1 3753761 4403220 4833112 

H0 (dif. Média) = 0 

0 

t= 

t = 42.1538 Gl = 1.173 

   

Ha (dif. Média) < 0 

0 

Ha (dif. Média) = 0 

0 

Ha (dif. Média) > 0 

0 Pr (T <t)  =1.0000 

0.7806 

= 0 

Pr( |T| <  |t| )  =  0.0000 

0.7806 

= 0 

Pr (T >t)  =  0. 0000 

0.7806 

= 0 

Painel B 

Diferença entre Emprego e Renda 

EmpRend Obs. Média Erro Padrão Desvio-Padrão 
Intervalo de Confiança 

95% 
       

BigPop 1174 .7062026 .0031101 .1065639 .7001006 .7123046 

Outros 1174 .4839653 .0034546 .1183688 .4771873 .4907432 

       

Diferença 1174 .2222373 .0046726 .1601019 .2130697 .231405 

H0 (dif. Média) = 0 

0 

t= 

t = 47.5613 Gl = 1.173 

   

Ha (dif. Média) < 0 

0 

Ha (dif. Média) = 0 

0 

Ha (dif. Média) > 0 

0 Pr (T <t)  =  1.0000 

 
Pr( |T| <  |t| )  =  0.0000 Pr (T >t)  =  0.0000 

Painel C 

Diferença entre Tendência da População 

 

TendPop Obs. Média Erro Padrão Desvio-Padrão Intervalo de 

Confiança 

95% 

Lcr 

       

BigPop 1174 1.473333 .1775403 6.083184 1.125002 1.821665 

Outros 1174 1.00986 .0031543 .1080768 1.003672 1.016049 

       

Diferença 1174 .4634731 .177567 6.084.101 .1150886 .8118576 

H0 (dif. Média) = 0 

0 

t= 

t = 47.5613 Gl = 1.173 

   

Ha (dif. Média) < 0 

0 

Ha (dif. Média) = 0 

0 

Ha (dif. Média) > 0 

0 Pr (T <t)  =0.9954 Pr( |T| <  |t| )  =  0.0092 Pr (T >t)  =0.0046 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

  



 
 

 

Tabela 6 – Teste t de Student de médias entre municípios BigPIBM e os demais municípios 

Painel A 

Diferença entre Emprego e Renda 

EmpRend Obs. Média Erro Padrão Desvio-Padrão 
Intervalo de Confiança 

95% 

       

BigPIBM 5789 .6338986 .0015667 .1192032 .6308272 .6369699 

Outros 5789 .4503101 .0013662 .1039472 .4476318 .4529883 

       

Diferença 5789 .1835885 .002073 .1577285 .1795246 .1876524 

H0 (dif. Média) = 0 

0 

t= 

t = 3.4668 Gl = 5.788 

   

Ha (dif. Média) < 0 

0 

Ha (dif. Média) = 0 

0 

Ha (dif. Média) > 0 

0 Pr (T <t)  =  1.0000 

 
Pr( |T| <  |t| )  =  0.0000 Pr (T >t)  =  0.0000 

Painel B 

Diferença entre Tendência da População 

TendPop Obs. Média Erro Padrão Desvio-Padrão Intervalo de 

Confiança 

95% 

Lcr 

       

BigPIBM 5789 1.132516 .0374206 2.847166 1.059158 1.205875 

Outros 5789 1.002607 .0020006 .1522177 .9986855 1.006529 

       

Diferença 5789 .129909 .037472 2.851.077 .0564498 .2033681 

H0 (dif. Média) = 0 

0 

t= 

t = 47.5613 Gl = 1.173 

   

Ha (dif. Média) < 0 

0 

Ha (dif. Média) = 0 

0 

Ha (dif. Média) > 0 

0 Pr (T <t)  =  0.9997 Pr( |T| <  |t| )  =  0.0005 Pr (T >t)  =  0.0003 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 
Tabela 7 – Teste t de Student de médias entre municípios que integram regiões metropolitanas do Brasil e 

os demais municípios 

Painel A 

Diferença entre o PIBM 

PIBM Obs. Média Erro Padrão Desvio-Padrão 
Intervalo de Confiança 

95% 

       

RMetr 2696 1590959 56364.08 2926593 1480438 1701481 

Outros 2696 248076.2 13406.22 696091.2 221788.7 274363.7 

       

Diferença 2696 1342883 58010.16 3012063 1229134 1456632 

H0 (dif. Média) = 0 

0 

t= 

t = 23.1491 Gl = 2.695 

   

Ha (dif. Média) < 0 

0 

Ha (dif. Média) = 0 

0 

Ha (dif. Média) > 0 

0 Pr (T <t)  =  1.0000 

0.7806 

= 0 

Pr( |T| <  |t| )  =  0.0000 

0.7806 

= 0 

Pr (T >t)  =  0. 0000 

0.7806 

= 0 

  



 
 

 

Painel B 

Diferença entre Emprego e Renda 

EmpRend Obs. Média Erro Padrão Desvio-Padrão 
Intervalo de Confiança 

95% 

       

RMetr 2696 .5813991 .0027652 .1435787 .5759769 .5868213 

Outros 2696 .4821732 .0023517 .1221091 .4775618 .4867846 

       

Diferença 2696 .0992259 .0036311 .1885367 .0921059 .1063459 

H0 (dif. Média) = 0 

0 

t= 

t = 27.3268 Gl = 2.695 

   

Ha (dif. Média) < 0 

0 

Ha (dif. Média) = 0 

0 

Ha (dif. Média) > 0 

0 Pr (T <t)  =  1.0000 

 
Pr( |T| <  |t| )  =  0.0000 Pr (T >t)  =  0.0000 

Painel C 

Diferença entre Tendência da População 

TendPop Obs. Média Erro Padrão Desvio-Padrão Intervalo de 

Confiança 

95% 

Lcr 

       

RMetr 2696 1.161.434 .0632899 3.286.205 1.037.332 1.285.536 

Outros 2696 100.765 .0022614 .117417 1.003.216 1.012.084 

       

Diferença 2696 .1537839 .0633213 3.287.832 .0296207 .2779471 

H0 (dif. Média) = 0 

0 

t= 

t = 2.4286 Gl = 2.695 

   

Ha (dif. Média) < 0 

0 

Ha (dif. Média) = 0 

0 

Ha (dif. Média) > 0 

0 Pr (T <t)  =  0.9924 Pr( |T| <  |t| )  =  0.0152 Pr (T >t)  =  0.0076 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa objetivou identificar e verificar a influência dos condicionadores de 

recursos próprios dos municípios brasileiros, adotando-se como fundamento teórico que as 

variáveis do ambiente econômico afetam a geração de recursos próprios dos governos locais. 

Os resultados revelaram que os recursos próprios municipais são influenciados e 

justificados significativamente por todas as variáveis investigadas nesta pesquisa, quais 

sejam: o Produto Interno Bruto dos Municípios (PIBM), o indicador de Emprego e Renda 

local e a tendência de crescimento da população.  

Os achados do presente estudo revelaram que os municípios que tem população 

superior a 100mil habitantes, os municípios que apresentam PIBM elevado, bem como os 

municípios que compõem as regiões metropolitanas do país apresentam comportamento 

semelhante no que diz respeito aos fatores socioeconômicos e demográficos em relação às 

fontes de recursos próprios dos municípios. Todos os resultados apresentaram relações diretas 

e significativas estatisticamente. 

É importante ressaltar que esta pesquisa utilizou dois modelos de regressão para testar 

a hipótese principal enunciada: um considerando como recursos próprios todas as receitas do 

município, exceto as transferências intergovernamentais; e outro considerando todas as 

receitas do município, inclusive as transferências intergovernamentais. Os dois modelos 

convergiram para o mesmo resultado, revelando que as variáveis do ambiente econômico são 

importantes condicionadores dos recursos próprios do governo local. 



 
 

 

Adicionalmente, o estudo verificou se os municípios que apresentam estrutura 

arrecadatória e econômica diversificada e intensificada desempenham efetivamente melhor 

fator arrecadatório quando comparados aos demais municípios. Utilizou-se como proxy para 

municípios que apresentam estrutura arrecadatória e econômica diferenciada àqueles que 

apresentam população superior a 100mil habitantes, que possuem PIBM elevado e que 

integram as regiões metropolitanas do país. 

Em linhas gerais, os resultados constataram que os municípios que possuem essa 

estrutura diferenciada apresentam efetivamente condicionadores de receitas superiores aos 

demais municípios. Esse achado revela que os gestores públicos brasileiros conseguem 

identificar a base econômica da localidade do município e extrair suas fontes de recursos. 

Dessa forma, os resultados confirmaram as quatro hipóteses de pesquisa enunciadas; 

não sendo possível, por meio da metodologia aplicada, refutar nenhuma delas. Com isso, os 

resultados confirmaram as afirmações divulgadas pela literatura da condição financeira sobre 

as bases de receita dos governos locais, sobretudo no que diz respeito aos trabalhos de Berne e 

Schramm (1986), Groves e Valente (2003) e Berne (1992). 
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