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Resumo
O objetivo deste estudo é analisar a influência dos fatores inerentes à teoria do federalismo fiscal
sobre a estrutura de capital dos municípios paranaenses, tendo em vista a relevância e oportunidade
para a elaboração de estudos que analisem conjuntamente as variáveis de estrutura de capital e a teoria
do federalismo fiscal. Da literatura do federalismo fiscal, retiraram-se as variáveis de grau de
dependência e o indicador da receita tributária, quanto às variáveis dependentes selecionou-se a
estrutura de capital e o indicador de endividamento, além das variáveis de controle, despesas com
pessoal, liquidez, população e ano eleitoral, extraídas da literatura. Realizaram-se regressões lineares
múltipla com dados em painel, a partir dos dados coletados para os municípios paranaenses relativos
ao período de 2013 a 2017. A partir da análise da regressão foi possível aceitar as hipóteses levantadas
previamente, já que, em ambas as equações formuladas, houve influência negativa das variáveis do
federalismo fiscal sobre a estrutura de capital e o endividamento municipal. Esses achados estão de
acordo com as constatações feitas nos estudos anteriores levantados da literatura, demonstrando que
alguns fatores podem ser responsáveis pelo comportamento das variáveis abordadas. O estudo
apresenta contribuições para o avanço da teoria e para o aprimoramento das discussões a respeito da
estrutura de capital na esfera pública. Diante das limitações apresentadas, relacionadas às variáveis,
a coleta de dados e aos procedimentos, sugere-se que novas pesquisas sejam elaboradas a fim de
acrescentar novas discussões e aprofundar na análise da teoria do federalismo fiscal e da estrutura de
capital de entes públicos.

1

FEDERALISMO FISCAL E ESTRUTURA DE CAPITAL NOS ENTES PÚBLICOS
RESUMO
O objetivo deste estudo é analisar a influência dos fatores inerentes à teoria do federalismo
fiscal sobre a estrutura de capital dos municípios paranaenses, tendo em vista a relevância e
oportunidade para a elaboração de estudos que analisem conjuntamente as variáveis de
estrutura de capital e a teoria do federalismo fiscal. Da literatura do federalismo fiscal,
retiraram-se as variáveis de grau de dependência e o indicador da receita tributária, quanto às
variáveis dependentes selecionou-se a estrutura de capital e o indicador de endividamento,
além das variáveis de controle, despesas com pessoal, liquidez, população e ano eleitoral,
extraídas da literatura. Realizaram-se regressões lineares múltipla com dados em painel, a
partir dos dados coletados para os municípios paranaenses relativos ao período de 2013 a
2017. A partir da análise da regressão foi possível aceitar as hipóteses levantadas
previamente, já que, em ambas as equações formuladas, houve influência negativa das
variáveis do federalismo fiscal sobre a estrutura de capital e o endividamento municipal.
Esses achados estão de acordo com as constatações feitas nos estudos anteriores levantados da
literatura, demonstrando que alguns fatores podem ser responsáveis pelo comportamento das
variáveis abordadas. O estudo apresenta contribuições para o avanço da teoria e para o
aprimoramento das discussões a respeito da estrutura de capital na esfera pública. Diante das
limitações apresentadas, relacionadas às variáveis, a coleta de dados e aos procedimentos,
sugere-se que novas pesquisas sejam elaboradas a fim de acrescentar novas discussões e
aprofundar na análise da teoria do federalismo fiscal e da estrutura de capital de entes
públicos.
Palavras-chave: Federalismo Fiscal; Estrutura de Capital; Finanças Públicas.
1 INTRODUÇÃO
Uma questão primordial da estrutura federativa brasileira tem relação com a baixa
capacidade administrativa local (Grin, Nascimento, Abrucio & Fernandes, 2018). Na análise
do federalismo fiscal num contexto local, deve-se destacar que a destinação de recursos
limita-se a sua jurisdição, visando, entre outros aspectos, o bem estar econômico e a
distribuição equilibrada dos serviços, sendo muitas vezes destinados a atender interesses
particulares e as necessidades do eleitorado (Oates, 1999).
O conceito de federalismo fiscal, possui relação com o padrão das finanças públicas,
podendo auxiliar na compreensão de variados fatores, inerentes a gestão financeira e aos
procedimentos contábeis dos entes públicos
(Suzart, 2013). Na discussão teórica do
federalismo fiscal é importante conhecer as principais variáveis norteadoras, das quais se pode
destacar as transferências recebidas pelos entes públicos e as receitas próprias dos entes, com
destaque para as receitas tributárias (Suzart, Zuccolotto & Rocha, 2018).
Sendo assim, pode-se inferir que os fatores advindos da Teoria do Federalismo Fiscal,
tendem a afetar a realidade contábil dos entes públicos, inclusive em termos de estrutura de
capital. Ao pensar em estrutura de capital, Brito, Corrar e Batistella (2007) destacam que se
trata da forma como as empresas compõem seu capital, em termos de capital próprio e capital
de terceiros, a fim de financiar as atividades. Para tanto, ao analisar este contexto aplicado ao
setor público, pode-se inferir que a estrutura de capital representa as decisões de
financiamento para as políticas públicas, adotadas nos entes públicos (Macedo & Corbari,
2009).
A teoria do federalismo fiscal apresenta fatores que podem explicar diversas variáveis,
conforme demonstrado nos estudos tais como o de Brueckner (1999) que trata do federalismo
fiscal e da acumulação de capital, o de Gong and Zou (2002) que aborda a questão do
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federalismo fiscal, juntamente com a formação de capital público e o crescimento econômico,
o de Brueckner (2005) que aborda o federalismo fiscal e desenvolvimento econômico e o de
Suzart et al. (2018) que trata das transferências intergovernamentais e alocação de recursos
públicos.
Já os estudos sobre fatores que afetam a estrutura de capital, propriamente dita, são
desenvolvidos essencialmente nas empresas do setor privado. Diversos são os estudos que
analisam os determinantes da estrutura de capital em vários segmentos de empresas, tais como
os trabalhos nacionais de Brito et al. (2007), Bastos e Nakamura (2009) e Avelar , Cavalcanti,
Pereira e Boina (2017) e os internacionais de Titman and Wessels (1988), Chen (2004) e
Köksal and Orman (2015). Nos entes públicos, a análise do endividamento, inerente a
discussão de estrutura de capital, foi abordada em estudos como os de Macedo e Corbari
(2009), Gerigk, Clemente e Ribeiro (2014), que abordam a variável em relação a outras
variáveis contábeis e Pires e Bugarin (2003) e Suzart (2013) que relaciona o controle do
endividamento e as transferências intergovernamentais.
Contudo, percebe-se que a análise dos determinantes da estrutura de capital nos entes
públicos e relativamente pouco explorado, tanto nos estudos nacionais e internacionais. Não
obstante, a abordagem teórica do federalismo fiscal, auxilia na compreensão e
aprofundamento do assunto, uma vez que, embora seja baseado em variáveis diretamente
relacionados, estas não foram analisados conjuntamente à estrutura de capital.
Assim, o estudo justifica-se e diferencia dos demais por abordar a estrutura de capital
nos entes públicos, sob a ótica da teoria do federalismo fiscal, tema esse que é relevante para
o cotidiano dos entes públicos, uma vez que permite a avaliação das principais fontes de
financiamento, podendo interferir nas decisões dos gestores quando a oferta de bens e
serviços, impactando diretamente a sociedade.
Demonstrando a importância do estudo da teoria do federalismo fiscal, Gong and Zou
(2002) destacam como oportunidade de pesquisas, examinar, entre outros, os efeitos dos
impostos e das transferências intergovernamentais sobre a acumulação de capital privado,
consumo e investimentos. Diante da lacuna exposta e da relevância e oportunidade de
explorar o assunto descrito, pretende-se com o estudo responder a seguinte questão de
pesquisa: Qual a influência dos fatores inerentes à teoria do federalismo fiscal sobre a
estrutura de capital municipal?
Assim, o objetivo do estudo é analisar influência dos fatores inerentes à teoria do
federalismo fiscal sobre a estrutura de capital dos municípios paranaenses. Para atingir tal
objetivo, foram levantadas as principais variáveis que compõem a teoria do federalismo fiscal,
assim como a estrutura de capital dos municípios paranaenses. Feito isso, procedeu-se com o
cálculo e a análise das influências dos fatores retirados da teoria sobre a estrutura de capital
dos entes.
O estudo contribui para o avanço teórico, no sentido de abordar uma nova perspectiva
de discussão relacionada à estrutura de capital. Além disso, apresenta contribuições práticas
aos gestores no sentido de apresentar, sob a lente teórica os fatores que influenciam a real
condição em termos de estrutura de capital dos municípios analisados, e por fim contribui
para a sociedade como um todo, a fim de ponderar a respeito de fatores como a redistribuição
ou arrecadação de tributos, relacionados ao federalismo.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Teoria do Federalismo Fiscal
A teoria do federalismo na ótica de Kleen (1998) explica, entre outros fatores, os
arranjos federais que são adotados. Em suma, federalismo fiscal deve ser um claro
entendimento da interação entre os governos federal e estadual, uma interação que tem sido
comumente negligenciada na literatura tradicional, no qual a interação levou a duas vertentes
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distintas em pesquisas recentes sobre o federalismo fiscal (Kleen, 1998). De acordo com
Weingast (2009), a primeira vertente trata dos sistemas descentralizados e a suposição de
planejadores sociais benevolentes, a segunda, por sua vez, destaca a questão dos incentivos
fiscais e as políticas dos governos subnacionais.
No estudo de Affonso e Silva (1995) pode-se perceber que, no Brasil, assim como em
outros países da América Latina, a descentralização veio associada ao processo de
democratização e inscrita num quadro de grave crise fiscal e financeira do governo federal.
Como consequência, observa-se a abrupta diminuição da capacidade do governo central de
utilizar os fundos públicos como mecanismo de articulação dos interesses regionais da
federação.
. A análise do federalismo fiscal, principalmente a tratada pela primeira geração, foca
especialmente na atribuição de funções entre os governos (Suzart et al. 2018). Conforme
Saavedra (2000) é simples mostrar que um sistema descentralizado é caracterizado por uma
externalidade de grande variedade que resulta em níveis subótimos de apoio aos pobres.
Brueckner (1999) enfatiza que há evidências que as decisões em nível estadual sobre níveis de
apoio social são interdependentes.
Partindo da ideia apresentada inicialmente é possível compreender que a ideia do
federalismo fiscal, aborda, entre outros aspectos, a descentralização da provisão de bens
públicos entre os governos federais e subnacionais, o que permite que tais bens sejam
alocados para atender as necessidades locais (Brueckner, 2005). Com isso, as transferências
intergovernamentais são fundamentais para manter o equilíbrio entre os entes federados,
fazendo com que os entes com menor capacidade econômica também sejam beneficiados com
a distribuição (Suzart et al., 2018).
Para executar suas políticas públicas, os entes disporão de instrumentos fiscais
específicos, sendo que os governos terão acessos a instrumentos tributários e de dívida, assim
como das transferências entre diferentes esferas governamentais (Oates, 1999). No modelo
brasileiro, percebe-se que a complexidade na arrecadação tributária, impossibilita aos
governos, estaduais e municipais, disporem de recursos para atender as necessidades locais
(Suzart et al., 2018).
Para tanto, dentro de um modelo do federalismo fiscal, é evidenciado a importância
das transferências intergovernamentais, as quais segundo Oates (1999) apresentam os papéis
de beneficiar as outras jurisdições de governo, equalizar a distribuição dos recursos e
melhorar o sistema tributário. Para tanto, no federalismo fiscal é possível notar que o modelo
de gestão das finanças públicas, possui diversos centros de decisões (Suzart, 2013).
Entre as maneiras de se financiar as atividades do governo, encontra-se, além das
questões de tributação discutidas no federalismo fiscal, o endividamento (Suzart, 2013).
Assim sendo, observa-se que o federalismo fiscal, notadamente, ao se discutir a tributação e
as transferências entre diferentes entes da federação, tem potencial de influenciar na
necessidade de aquisição de capitais de terceiros, e consequentemente, na estrutura de capital
dos entes públicos.
2.2 Estrutura de Capital
Estrutura de capital é um tema bastante pesquisado na teoria das finanças devido à sua
importância para as organizações, tanto privadas quanto públicas. Ao tratar do assunto, um
dos principais trabalhos seminais é o de Modigliani e Miller (1958) que, essencialmente
propuseram que, a estrutura de capital é irrelevante para o valor da empresa levando se
considerados um modelo de mercado perfeito, contrariando assim a teoria convencional, que
defendia a existência de uma estrutura de capital ótima, a qual minimizaria o custo de capital
da empresa e maximizaria o seu valor.
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Para Demirguçkunt e Maksimovik (1998) a literatura sobre finanças corporativas têm
mostrado que as imperfeições de mercado, causadas por conflitos de interesses entre os
agentes econômicos, assim como assimetria de informações entre gestores e investidores
causam uma limitação na capacidade de investimentos das firmas.
De acordo com Copeland, Weston e Shastri (2005) é difícil testar empiricamente a
estrutura de capital de uma organização pois as decisões de financiamentos e investimentos
são tomadas simultaneamente sendo praticamente impossível separar tais decisões. Strebulaev
(2007) observa que as empresas negligenciam a interação entre investimentos e
financiamentos não levando em conta a evolução dos ativos ao longo do tempo e como esses
são financiados.
O desenvolvimento das teorias de estrutura de capital, em especial a Teoria Trade-off
que trata de um nível ótimo de endividamento e a teoria do Pecking Order que considera a
hierarquização das fontes de financiamento, ocorreu em ambientes econômicos e
institucionais bastante diferentes do contexto brasileiro (Brito et al. 2007). Tratando dos
determinantes da estrutura de capital empresarial, vários são os fatores a serem elencados, dos
quais se destacam o porte, a lucratividade, o risco de falência, a tangibilidade, rentabilidade,
crescimento, entre outras variáveis (Avelar et al. 2017; Brito et al., 2007; Bastos e Nakamura,
2009).
Para tanto, se observado as definições e constatações a respeito da estrutura de capital,
descrita anteriormente pode-se inferir que a estrutura de capital nos entes públicos aborda as
decisões dos gestores no que diz respeito às fontes necessárias para financiamento das
políticas públicas, demonstrando assim a representatividade de capital de terceiros sobre o
passivo total dos entes (Macedo & Corbari, 2009).
Destarte, a análise do endividamento público integra a discussão a respeito da
estrutura de capital, sendo que este é oriundo de excesso de despesas, se comparadas às
receitas dos entes públicos em virtude da concessão de créditos por terceiros (Macedo &
Corbari, 2009). Em um cenário de aumentos de gastos públicos a medida potencialmente
tomada para obter fontes de financiamento, seria através de endividamento (Suzart, 2013).
Financiar as políticas públicas a partir de endividamento pode ser vantajoso por não
impactar diretamente a renda destinada ao consumo, ao mesmo tempo em que apresenta
desvantagens de potencialmente comprometer a capacidade para gastos futuros (Suzart,
2013). Assim, a mensuração do endividamento público compreende a necessidade da Receita
Corrente líquida para quitar as dívidas de curto e longo prazo, considerando as
disponibilidades de recursos (Macedo & Corbari, 2009).
Diante dos fatos narrados pode se ressaltar que a estrutura de capital será influenciada
à medida que há maior comprometimento das receitas, demonstrando a relevância das fontes
de arrecadação de receitas, seja esta em termos de transferências intergovernamentais ou
receitas próprias.
2.3 Estudos Anteriores e Hipóteses de Pesquisa
A discussão da Teoria do Federalismo Fiscal, comparados a diferentes fatores
contábeis, vem sendo proposta por variados autores, a fim de aprimorar a discussão na área.
Estudos como os Gong and Zou (2002), Rodden (2002), Suzart (2013), Vieira, Abrantes,
Ferreira e Lopes (2017) e Suzart et al. (2018), abordam a teoria do federalismo fiscal
relacionados a diferentes variáveis e contextos.
Com o objetivo de traçar uma relação das variáveis do federalismo fiscal e a formação
de capital público e as taxas de crescimento econômico, o modelo abordado por Gong and
Zou (2002) demonstrou uma relação positiva para avaliar como as atribuições na arrecadação
de impostos e na alocação de despesas, assim como as transferências intergovernamentais
afetam o crescimento econômico.
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Já Rodden (2002), demonstra, a partir de suas análises, que a dependência das
transferências intergovernamentais, tem efeito inverso sob o desempenho fiscal, ou seja, à
medida que os governos aumentam a dependência, acabam reduzindo seu desempenho fiscal.
Segundo o autor, tal fato é mais evidente quando os governos locais têm maior facilidade de
acesso a crédito.
Visando identificar se os chamados governos subnacionais, poderiam ser considerados
independentes dos governos nacionais em termos de endividamento, Suzart (2013), destaca,
entre outros fatores, com base nos achados de seus estudos, que os governos subnacionais
usariam o endividamento, especialmente, para custear gastos de capitais e que as
transferências voluntárias, recebidas pelos municípios, poderia influenciar nas decisões sobre
fontes de financiamentos. A partir das conclusões expostas pelo autor, é possível avaliar que
o modelo de finanças públicas brasileiras se assemelha a visão conceitual do federalismo
fiscal.
No estudo de Vieira et al. (2017) é possível observar, diante da afirmação feita pelos
autores que a estrutura de capital dos municípios, pode ser influenciada pelas transferências
intergovernamentais que compõe a análise do federalismo fiscal. Nos achados da pesquisa,
destaca que o repasse de recursos aos governos municipais influência no seu comportamento
fiscal, inibindo esforço para a arrecadação, afetando o nível de desenvolvimento da região.
Por fim, Suzart et al. (2018), em seu estudo, buscaram identificar se as transferências
intergovernamentais são capazes de influenciar a alocação dos recursos públicos. Os achados
da pesquisa, permitem a compreensão de que a grande maioria dos municípios analisados
possui uma baixa representatividade das receitas próprias sobre a receita total, apresentando
maior dependência das receitas de transferências. Além disso, os autores destacam que o
modelo de descentralização brasileiro apresenta baixo incentivo para arrecadação dos entes,
ao mesmo tempo em que apresenta aspectos positivos em termos sociais, ao permitir o
desenvolvimento de regiões menos favorecidas.
Como se pode perceber nos estudos elencados anteriormente, a teoria do federalismo
fiscal possui fatores capazes de influenciar diversos aspectos das finanças públicas
municipais, assim como, foi possível notar na seção anterior, que vários são os fatores que
podem determinar a estrutura de capital de diferentes entidades.
Desta forma, considerando as constatações feitas a partir dos estudos, de que a
formação do capital público possui relação com o federalismo fiscal, os entes mais
dependentes de transferências tendem a se acomodarem em termos de arrecadação, a
facilidade de acesso ao crédito pode ter efeitos sobre o comportamento fiscal dos entes e da
relação do endividamento e da estrutura de capital com as variáveis oriundas da discussão do
federalismo fiscal e considerando os achados de Macedo e Corbari (2009), que apontou
relação negativa do grau de dependência das transferências recebidas sobre o endividamento,
levantou-se as seguintes hipóteses para o estudo:
H1: As variáveis inerentes ao federalismo fiscal influenciam negativamente a estrutura
de capital municipal.
H2: As variáveis inerentes ao federalismo fiscal influenciam negativamente o
endividamento municipal.
Descritos os principais conceitos e achados na literatura e definidas as hipóteses de
pesquisa, procedeu-se com a definição da metodologia empregada para possibilitar a análise
dos resultados.
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3 METODOLOGIA
O delineamento da pesquisa utilizada para o estudo, baseado nas classificações
propostas por Raupp e Beuren (2009), caracteriza-se como descritiva, quanto aos objetivos,
uma vez que se pretende descrever a relação entre as variáveis, sem interferir na sua realidade.
Quanto aos procedimentos, é caracterizada como uma pesquisa documental, uma vez que se
coletaram demonstrativos contábeis dos entes analisados, disponíveis em meios eletrônicos,
para levantamento dos dados. Por fim, quanto à abordagem do problema o estudo é
caracterizado como quantitativo, em virtude da utilização de ferramentas estatísticas, nas
diversas etapas da pesquisa.
A população e amostra da pesquisa compreendem os municípios do estado do Paraná,
dos quais foram coletados os demonstrativos contábeis necessários para calcular as variáveis
disponibilizados no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), para o período
de 2013 a 2017 e para cada ente que compõe a amostra. Assim, os demonstrativos utilizados
para o estudo compreendem o Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Balanço
Orçamentário e o Demonstrativo da Receita Corrente Líquida. Para levantar os dados de
população, foram utilizados os dados disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatísticas (IBGE), referente às estimativas populacionais do período de 2013 a 2017.
A coleta ocorreu em três momentos distintos. Inicialmente os demonstrativos
contábeis referentes ao período de 2013 a 2016, foram coletados no primeiro semestre de
2017 e os demonstrativos referentes ao ano de 2017, foram coletados no segundo semestre de
2018. Não obstante, em decorrência da não disponibilidade de alguns demonstrativos nos
referidos períodos, realizou-se a atualização dos dados no início de 2019, coletando apenas os
demonstrativos não disponíveis anteriormente, assim como os dados referentes à variável de
controle da população.
Após coletados os demonstrativos contábeis e os socioeconômicos, os dados neles
contidos foram tabulados, extraindo-se apenas as informações necessárias para calcular as
variáveis que foram utilizadas na construção da pesquisa. As variáveis dependentes são
representadas pelo índice de estrutura de capital e o indicador de endividamento e as variáveis
relativas ao federalismo fiscal (independentes), compreende a representatividade das
transferências correntes sobre a receita total, medida pelo grau de dependência, e a
representatividade das receitas tributárias sobre a receita total. As demais variáveis utilizadas
são de controle contábil e socioeconômico, que podem afetar os demais indicadores.
As variáveis de controle contábeis e socioeconômicas foram selecionadas por
interferirem diretamente na realidade das finanças públicas dos entes, e consequentemente
tendem a apresentar relação com as variáveis relativas ao federalismo fiscal e de estrutura de
capital. A variável de despesas com pessoal representa o quanto da RCL está sendo
comprometida para o gasto com pessoal e encargos, já o grau de liquidez, apresenta a
possibilidade de saldar as obrigações mediante as disponibilidades (Macedo & Corbari,
2009). A variável população representa o número estimado de habitantes dos municípios,
podendo ser compreendida como uma variável capaz de medir o porte dos entes e a variável
eleitoral representa a ocorrência ou não de eleições no ano analisado, fator esse que pode
interferir no resultado da análise (Fiirst, Vidor, Oliveira & Baldissera, 2018).
Tendo em vista os objetivos propostos para a presente pesquisa, elaborou-se um
constructo no qual são descritos as variáveis que compõem a análise dos dados. Além disso,
no referido constructo, foram descritas a dimensão da variável, seu respectivo código, a forma
de mensuração a fonte dos dados e os autores base. Essas características são apresentadas no
Quadro 01.
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Quadro 01 - Variáveis da pesquisa
Dimensão

Cód.

Mensuração

Fonte

Autor

Estrutura de
Capital

EC

Estrutura de capital: Indica o montante de
capital de terceiros que está sendo utilizada pela
administração, para financiar as atividades.
Onde: EC= (PF+PP)/AT

TCE-PR

Macedo e
Corbari (2009)

END

Endividamento: indica a necessidade em
termos de Receita Corrente Líquida (RCL) para
saldar as dívidas de curto e longo prazo,
deduzidas as disponibilidades de caixa. Onde:
END= PP+ (PF-AF)/RCL

TCE-PR

Macedo e
Corbari (2009)

GD

Grau de Dependência: Indica a relação entre
receitas de transferências e receita total. Onde:
GD= Transf/RT
Obs: Utilizou-se para o estudo apenas
transferências correntes.

TCE-PR

Macedo e
Corbari (2009)

R_Trib

Receitas Tributária: Indica a
representatividade da receita tributária sobre a
receita total.
Onde: R_Trib: Receita tributária/RT

TCE-PR

Suzart,
Zuccolotto e
Rocha (2018).

DP

Despesas com pessoal: Indica o quanto da
Receita corrente líquida é comprometida com
despesas de pessoal Onde: DP= (Pes+Enc)/RCL

TCE-PR

Macedo e
Corbari (2009)

LQ

Liquidez: indica o comprometimento
patrimonial. Onde: LQ= AF/PF

TCE-PR

Macedo e
Corbari (2009)

ELEI

Ano Eleitoral: Variável Dummy, onde “1”
corresponde ao ano eleitoral e “0” para os
demais anos.

Tribunal Superior Eleitoral
(TSE)

POP

População: Estimativa populacional dos
municípios paranaenses.

IBGE

Federalismo
Fiscal

Variáveis de
Controle

Sendo: PF: Passivo Financeiro; PP: Passivo Permanente; AT: Ativo Total; Pes: Gasto com pessoal; Enc:
Gastos com Encargos; RCL: Receita Corrente Líquida; AF: Ativo Financeiro; Transf: Receita com
Transferências; RT: Receita Total.
Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Quanto à análise dos dados, visando analisar a influência das variáveis de grau de
dependência e indicador da receita tributária, consideradas as demais variáveis de controle,
sobre a Estrutura de Capital dos municípios paranaenses, elaborou-se um modelo estatístico,
para a regressão linear múltipla com dados em painel. Visando atingir aos objetivos da
pesquisa e a fim de testar as hipóteses elaborou-se a Equação (01) e a Equação (02), baseado
nos modelos utilizados por Macedo e Corbari (2009) e Fiirst et al. (2018), conforme
destacado a seguir:
Equação (01):
EC= β0it + β1GDit + β2IR_Tribit + β3DPit + β4LQit + β5POPit + β6ELEIit + it

Equação (02)
END = β0it + β1GDit + β2IR_Tribit + β3DPit + β4LQit + β5POPit + β6ELEIit + it
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As variáveis descritas na Equação (01) são descritas detalhadamente no Quadro 01.
Não obstante a isso, procedeu-se ainda a análise descritiva dos dados para verificar o padrão
dos dados. Os softwares utilizados ao longo da pesquisa, para tabular, calcular ou analisar os
dados, foram o Stata®, SPSS® 21 e o Office Excel®.
Na regressão, para se chegar à modelagem de painel mais apropriada para o estudo,
foram realizados os testes para efeitos fixos aleatórios e Pols, aplicando os testes de BreuschPagan, F de Chow e Teste Hausman e procedimentos descritos por Grenne (2008).
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 Análise da estatística descritiva dos dados
Para compreender um pouco da realidade do conjunto de dados quanto às variáveis de
estrutura de capital, endividamento, grau de dependência, índice da receita tributária e as
variáveis de controle, índice de despesa com pessoal e índice de liquidez, realizou-se a
estatística descritiva dos dados, demonstrando sucintamente os principais indicadores
estatístico da amostra.
A Tabela 02, apresentada a seguir, contém os resultados da estatística descritiva de
cada variável, ano a ano visando avaliar o conjunto de dados e inferir quanto às variações das
variáveis ao longo dos anos. A análise estatística contribui, para atender aos objetivos, tendo
em vista que foram feitas ponderações em torno do conjunto de dados.
Tabela 02 - Estatística descritiva das variáveis
Cód.
EC

Ano
Média
Mediana Desv.Pad Variância Curtose
2013
0,174
0,136
0,179
0,032
13,848
2014
0,18
0,147
0,172
0,03
12,2
2015
0,203
0,136
0,265
0,07
42,361
2016
0,182
0,128
0,203
0,041
26,978
2017
0,172
0,12
0,192
0,037
23,782
END 2013
0,076
0,042
0,192
0,037
10,522
2014
0,086
0,057
0,188
0,035
9,886
2015
0,11
0,06
0,277
0,077
11,217
2016
0,093
0,057
0,236
0,055
19,366
2017
0,027
0,026
0,756
0,571
312,91
GD
2013
0,766
0,787
0,108
0,012
1,869
2014
0,729
0,738
0,107
0,011
1,094
2015
0,739
0,75
0,111
0,012
1,358
2016
0,728
0,742
0,116
0,014
0,85
2017
0,736
0,749
0,117
0,014
1,706
IR_
2013
0,077
0,062
0,055
0,003
5,647
Trib 2014
0,077
0,061
0,055
0,003
4,902
2015
0,078
0,064
0,057
0,003
7,897
2016
0,077
0,064
0,054
0,003
4,74
2017
0,083
0,068
0,058
0,003
5,014
DP
2013
0,507
0,515
0,059
0,003
6,334
2014
0,511
0,515
0,058
0,003
5,241
2015
0,522
0,526
0,076
0,006
67,487
2016
0,536
0,539
0,054
0,003
2,168
2017
0,549
0,551
0,058
0,003
3,259
LQ
2013
118,476
1,946
1526,77 2331018,7 270,31
2014
335,429
1,562
6172,43 38098896 375,06
2015
20,006
1,613
292,23
85400,03 370,87
2016
15,581
2,125
161,76
26165,64 340,73
2017
52,504
2,27
874,43 764622,52 385,56
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Assimetria
0,905
1,182
4,872
4,181
4,002
0,912
0,944
2,589
3,325
-16,675
-1,142
-0,864
-0,987
-0,727
-1,021
2,038
1,987
2,367
1,931
1,938
-1,478
-1,243
4,645
-0,61
-0,736
15,942
19,355
19,116
18,058
19,619

Mínimo
-1,171
-1,018
-0,929
0,002
0,001
-1,201
-1,097
-0,996
-0,542
-14,037
0,296
0,3
0,262
0,291
0,211
0,012
0,011
0,014
0,011
0,01
0,135
0,138
0,146
0,278
0,242
0,161
0,158
0,122
0
0,316

Máximo
1,104
1,077
3,082
2,022
1,86
1,289
1,263
1,63
1,916
1,855
0,971
0,928
0,957
1
0,959
0,367
0,33
0,429
0,327
0,391
0,64
0,649
1,486
0,714
0,706
27274,71
119630,95
5689,59
3089,28
17194,28
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Com base nos dados apresentados na Tabela 02, foi possível fazer algumas
ponderações sobre as variáveis. Na análise da variável estrutura de capital, pode-se observar
um aumento na média ao longo dos três primeiros anos, seguido de queda nos próximos anos.
Nas demais indicadores, tais como o desvio padrão, variância, assimetria e curtose , é notório
que as variáveis mais significativas também são encontradas em 2015, apresentando queda
nos anos subsequentes. Outra análise a ser feita, diz respeito ao fato de que tanto em 2016
como em 2017, nenhum município apresentou resultado negativo em termos de estrutura de
capital.
O comportamento do índice de endividamento foi semelhante ao indicador de
estrutura de capital, uma vez que apresentou, na média, aumento nos primeiros anos, até 2015,
e queda significativa nos anos subsequentes. Contudo o desvio padrão, a variância, assimetria
e a curtose, apresentaram os dados mais significativos no ano 2017, apresentando certa
discrepância se comparada aos demais anos. Uma possível justificativa para o referido
comportamento, tanto da estrutura de capital como do endividamento, está relacionada com
questões de interesse do gestor, no qual ele aumenta o índice no ano imediatamente anterior à
eleição, a fim de alavancar os gastos públicos reduzindo nos anos subsequentes,
corroborando, em partes, os achados de Fiirst et al. (2018).
As variáveis de federalismo fiscal apresentaram um comportamento poucas variações
nos índices estatísticos ao longo dos anos. A principal inferência que pode ser realizada a
partir destes dados é que, na média, os municípios possuem uma alta dependência das receitas
de transferências, já que em todos os anos o valor médio foi acima de 70% da receita total. Já
as receitas tributárias, apresentam-se com uma representatividade média na casa dos 8%. Essa
representatividade das transferências e a baixa representatividade das receitas tributárias,
corrobora os achados descritos por Suzart et al. (2018), no qual salientam que os municípios
são mais dependentes das transferências.
Das variáveis de controle despesa com pessoal pode-se perceber que os índices
estatísticos são semelhantes nos diferentes anos, apresentando inclusive, baixos índices de
variância e desvio padrão. Já para o índice de liquidez, a análise mais significativa é o fato de
que há uma grande variação no conjunto de dados, o que é evidenciado, pelo grande intervalo
entre os valores mínimos e máximos e que influenciam os demais resultados da análise
descritiva.
Com isso, pode-se perceber que a análise das estatísticas descritivas, elencada na
Tabela 02, possibilita, ter uma noção inicial do conjunto de variáveis dos municípios que
compõem a amostra. A partir disso, a próxima etapa diz respeito à análise dos principais
pressupostos e dados da regressão.
4.2 Análise da regressão e discussão das hipóteses
Os cálculos da regressão foram realizados, a partir dos procedimentos descritos na
metodologia, com a finalidade de se chegar a soluções para o problema proposto e atingir aos
objetivos da pesquisa. Assim, inicialmente realizou-se a análise da adequação da modelagem,
da significância e relevância do modelo, assim como a adequação aos pressupostos da
modelagem estatística. Na tabela 02 são apresentados os resultados da regressão referentes ao
modelo e aos pressupostos.
A análise dos dados da regressão, apresentada na Tabela 02, possibilitou verificar qual
a modelagem de painel mais adequada para o estudo. Com base nos procedimentos descritos
na metodologia, observou-se Teste Breusch-Pagan, F de Chow e o teste Hausman, onde o
primeiro apresentou resultado menor que 0,05 em ambos os casos (0,000), direcionando para
o teste de Hausman, que também apresentou resultados inferiores a 0,05 (0.0037 e 0.0000
para as equações 01 e 02 respectivamente), direcionando a análise da amostra com dados em
painel para a modelagem de efeitos fixos. O total de observações foi de 1995.
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Tabela 02 – Resultados da regressão (Modelo)
R2
Sig. Do Modelo
D.W.
Mean VIF
Teste BP/CW
Teste White
Teste B-P
F de Chow
Teste Hausman
Nº Obs.

Equação 01
0.0201
0.0000
1.825423
1.30
0.5817
0.992
0.000
0.0000
0.0037
1.995

Equação 02
0.9877
0.0000
1.248163
1.30
0.7234
1.4e-17
0.0000
0.0000
0.0000
1.995

Efeitos
Efeito Fixos
Efeito Fixos
Onde: R2: poder explicativo do modelo; DW( Durbin Watson): Testa a auto correlação; Mean VIF: média do
Fator de Inflação de Variância Teste BP/CW (Breuch-Pagan/Cook-Weisberg) e Teste White: testam a
heterocedasticidade dos resíduos; Teste B.P. (Teste Breusch-Pagan) F de Chow e Teste Hausman: verificação
da adequação da modelagem em painel. Nº Obs.: Total de observação da análise.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

A partir da definição da modelagem utilizada, pode-se observar, pelos dados da Tabela
02, que as equações 01 e 02, que demonstram a influência das variáveis do federalismo fiscal
sobre os indicadores de estrutura de capital (medida pelo indicador de estrutura de capital e o
indicador de endividamento), apresentaram-se significativas ao nível de significância de 1%.
O poder explicativo do modelo, demonstrado na tabela pelo R2 foi de 0.0201 (2,01%) na
equação 01 e de 0.9877 (98,77%) para a equação 02, demonstrando que na segunda, o poder
explicativo do modelo é mais relevante.
Pelos testes Breuch-Pagan/Cook-Weisberg (0.5817 e 0.7234, respectivamente para as
equações 01 e 02) e pelo teste White (0.992 e1.4e-17 , respectivamente para as equações 01 e
02), pode-se verificar que os dados não apresentaram problemas de heterocedasticidade. Já na
análise de multicolinearidade pode-se perceber que os resultados de 1,30, medido pelo Mean
VIF, para ambas as equações, demonstram que os dados não apresentaram problemas. Já no
que diz respeito aos teste de Durbin Watson os resultados das equações 01 e 02 foram
respectivamente 1.825423 e 1.248163, podendo assim inferir que os dados não apresentam
problemas de autocorrelação.
A seguir serão apresentados, na Tabela 03, os principais resultados da regressão, no
que diz respeito às variáveis estudadas, para o conjunto de dados obtidos dos municípios
paranaenses, para posteriormente serem discutidas as hipóteses de pesquisa.
Tabela 03 - Resultados da regressão (Variáveis)
VARIÁVEIS DEPENDENTES
EC (Equação 01)
END (Equação 01)
VARIÁVEIS
EXPLICATIVAS
GD

Coefic. / (sig.var)

Coefic. / (sig.var)

-.3831643/ (0.000) ***

-.8138405/(0.000)***

IRTRIB
DP

-.0266164 / (0.925)
.0001294/ (0.657)

-1.36558/ (0.06)*
.2630098/ (0.000)***

LQ

-1.09e-07/ (0.928)

-6.38e-07/ (0.834)

.0001868 / (0.964)
.0038968/ (0.715)
POP
-.0048162/ (0.524)
.0000695/ (0.997)
ELEI
CONST
.4661553/ (0.000)***
.6088542/ (0.001)***
*** Significância ao nível de 0,01 - ** Significância ao nível de 0,05- * Significância ao nível de 0,10
Fonte: Dados da Pesquisa (2019).
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Diante dos resultados apresentados na Tabela 03, é possível verificar quais as
variáveis foram significativas, aos níveis de 1%, 5% ou 10%, para assim poder realizar as
considerações a respeito da influência entre as variáveis. Para a primeira equação, que aborda
a variável dependente o Indicador de Estrutura de Capital, apenas a variável explicativa Grau
de dependência apresentou-se significativa ao nível de 1% de significância as demais, não
apresentaram significância estatística em nenhum dos níveis. Já para a segunda equação, onde
a variável dependente é o indicador de endividamento, as variáveis explicativas, grau de
dependência e índice da receita tributária, foram significativas aos níveis de 1% e 10%
respectivamente e das variáveis de controle, apenas o índice de despesas com pessoal
apresentou significância (1%). A constante do modelo apresentou-se significativa a 1%, nas
duas equações descritas.
Inicialmente, no que concerne a influência das variáveis oriundas das discussões a
respeito do federalismo fiscal, sobre o índice de estrutura de capital dos entes públicos, como
já descrito, o grau de dependência mostrou-se com influência significativa ao nível de 1%,
com um coeficiente negativo representativo em torno de 0,3832, o que representa que se pode
inferir que o grau de dependência influencia negativamente no indicador de estrutura de
capital, ou seja, quanto maior o Grau de dependência, menor são os índices de estrutura de
capital.
Esse resultado tende a estar relacionado ao fato de que os municípios, com maior grau
de dependência se acomodam em termos de arrecadação de fontes de recursos, conforme
destacado nos estudos de Vieira et al. (2017) e Suzart et al. (2018), fazendo com que boa
parte de suas atividades sejam financiadas a partir de recursos advindos de transferências de
outros entes. Assim, o fato narrado pode ser explicado pelo modelo de federalismo brasileiro,
de descentralização de recursos, no qual os municípios mais dependentes dos recursos
oriundos das transferências possuem de certa forma, menor margem para adquirir recursos
junto a terceiros como fonte de financiamento de atividades, sendo que conforme destaca
Rodden (2002), as transferências afetam o desempenho fiscal, especialmente quando se há
maior acesso ao crédito.
Tal resultado corrobora a afirmação feita por Vieira et al. (2017), de que as
transferências intergovernamentais que fazem parte do processo de descentralização fiscal, e
por consequência caracterizam o federalismo fiscal brasileiro, frequentemente influenciam a
estrutura de capital dos entes públicos. Partindo desta percepção, é possível aceitar a hipótese
de pesquisa H1, onde se esperava uma influência negativa das variáveis do federalismo fiscal
sobre a estrutura de capital dos municípios.
Para o índice de receita tributária, que representa o quanto da receita total é oriundo de
receita tributária, não apresentou significância aos níveis admitidos no estudo. Assim sendo,
não se pode fazer inferências significativas a respeito da referida variável. Tal fato pode ser
explicado pela baixa representatividade do indicador sobre a receita total, conforme exposto
na Tabela 01, o qual não se representou significativa no modelo proposto tendo em vista a
natureza da variável dependente estrutura de capital. As demais variáveis de controle
abordadas na Equação 01, seguiram o mesmo comportamento e não apresentaram
significância aos níveis admitidos para a pesquisa.
Já no que diz respeito a análise da influência das variáveis do federalismo fiscal sobre
o endividamento, foi possível observar que tanto o grau de dependência (ao nível de 1% de
significância) e indicador da receita tributária (ao nível de 10% de significância),
apresentaram influência negativa sobre o indicador de endividamento. Assim sendo, quanto
maior for o grau de dependência de transferências, menor são os níveis de endividamento
municipal. No caso do índice da receita tributária, o comportamento é igual, ou seja, quanto
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maior a representatividade da receita tributária sobre a receita total, menor será o
endividamento.
Diante disso, pode-se ponderar que os resultados obtidos são explicados pelo fato de
que as transferências recebidas e as arrecadações tributárias, reduzem as necessidades de os
entes público se endividarem para a execução de suas atividades, igualmente ao que
argumentam Macedo e Corbari (2009). Outros fatores capazes de explicar tal comportamento
dizem respeito ao índice de transferências que pode afetar as decisões dos gestores sobre as
fontes de financiamentos, a destinação dos recursos oriundos de terceiros, que neste caso
poderiam ser direcionados para propósitos específicos, tais como investimentos, sendo as
demais atividades financiadas pelos recursos disponíveis de transferências ou recursos
próprios e até mesmo pelas questões ou até mesmo pelas imposições legais sobre o
endividamento. Essas ponderações vão de encontro às exposições feitas por Suzart (2013),
que igualmente explica os potenciais motivadores do comportamento do endividamento, com
enfoque no federalismo fiscal.
Os resultados corroboram com o estudo de Macedo e Corbari (2009) no qual pode ser
observado que o Grau de dependência das transferências recebidas apresenta relação negativa
com o endividamento, demonstrando que quanto maior a dependência dos entes menor e seu
índice de endividamento. Tal análise também pode ser utilizada para o índice da receita
tributária, que adota comportamento semelhante ao grau de dependência. Assim, é possível
aceitar a hipótese H2, que trata justamente da influência negativa das variáveis do federalismo
fiscal sobre o endividamento municipal.
Das variáveis de controle apenas o indicador de Despesa com Pessoal apresentou
significância aos níveis aceitos nesta análise. Assim, não foi possível fazer reflexões
específicas sobre o comportamento das demais variáveis com relação ao indicador de
endividamento. Já no que tange o índice de despesa com pessoal, observou-se uma influência
positiva, resultante possivelmente do fato de que o aumento de gastos dessa natureza faz com
que os municípios procurem outras fontes para financiar as atividades, em virtude do maior
comprometimento da receita corrente líquida. Resultado semelhante foi obtido por Macedo e
Corbari (2009), no qual também obteve como resultados a relação positiva da despesa com
pessoal e o grau de endividamento municipal.
Com isso, a partir dos resultados da análise das regressões, para analisar a influência
das variáveis oriundas da teoria do federalismo fiscal sobre a estrutura de capital dos
municípios paranaenses, observou-se influência negativa das variáveis em ambas as equações
descritas, comprovando assim as hipóteses de pesquisa propostas (H1 e H2) e corroborando
com estudos anteriores encontrados na literatura.
Finda a etapa relacionada à discussão e análises dos resultados, na qual foi possível,
essencialmente testar as hipóteses listadas para alcançar uma solução ao problema proposto,
segue-se agora para as conclusões obtidas ao longo da construção do artigo, visando verificar
o cumprimento dos objetivos traçados.
5 CONCLUSÃO
O objetivo desta pesquisa foi analisar influência dos fatores inerentes à teoria do
federalismo fiscal sobre a estrutura de capital dos municípios paranaenses. Para tanto se
realizou a coleta de dados relativas às variáveis de estrutura de capital, endividamento, grau
de dependência, indicador da receita tributária e outras variáveis de controle. Diante da
análise dos dados, foi possível cumprir com os objetivos propostos, já que os dados da
regressão possibilitaram analisar a influência do grau de dependência e do indicador da receita
tributária (federalismo fiscal) sobre os indicadores de estrutura de capital e de endividamento.
Analisaram-se os dados dos municípios paranaenses para os anos de 2013 a 2017, a
partir de uma regressão linear múltipla com dados em painel. Para a análise dos dados
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levantaram-se duas hipóteses de pesquisa (H1 e H2), baseado na literatura pesquisada, as
quais propunham inicialmente haver influência negativa das variáveis do federalismo fiscal
sobre os indicadores de estrutura de capital e endividamento respectivamente.
Na primeira análise, baseado na estatística descritiva dos dados foi possível ter uma
visão prévia a respeito do conjunto de dados explorados e posteriormente realizaram-se as
análises das regressões e discussões das hipóteses. Pelos dados obtidos da regressão foi
possível verificar que na primeira equação, cuja variável dependente era estrutura de capital,
apenas a variável explicativa, grau de dependência apresentou significância estatística. Já para
a segunda equação, cuja variável dependente era o endividamento, três variáveis apresentaram
significância nos níveis aceitos no estudo (Grau de dependência, indicador da receita
tributária e despesa com pessoal).
Os achados da pesquisa puderam comprovar a hipótese H1, indicando que foi
encontrado influência negativa das variáveis advindas da teoria do federalismo fiscal sobre o
indicador de estrutura de capital, que indica o quanto de capital de terceiros é utilizado para
financiar as atividades. Esse resultado tende a se relacionar ao baixo estímulo aos entes
públicos em buscar outras fontes de financiamento, assim como as condições de acesso ao
crédito, relacionando-se assim com algumas constatações feitas por estudos anteriores tais
como os de Rodden (2002), Vieira et al. (2017) e Suzart et al. (2018).
A hipótese H2 também foi comprovada a partir dos dados da pesquisa, já que foi
possível observar a influência negativa das variáveis de federalismo fiscais sobre o
endividamento municipal. As potenciais explicações para os resultados dizem respeito ao fato
de que as transferências recebidas pelos entes e as receitas tributárias, reduz a necessidade de
endividamento dos municípios. Além disso, outros fatores como as normatizações e as
decisões das fontes de financiamento, também podem explicar essa relação, podendo assim
relacionar estes achados com os de pesquisas anteriores, tais como as de Macedo e Corbari
(2009) e Suzart (2013).
Os achados da pesquisa contribuem para o avanço teórico do federalismo fiscal, tendo
em vista que foi possível comprovar mediante os resultados da regressão que as variáveis
oriundas da teoria são capazes de influenciar nas decisões quanto a estrutura de capital dos
entes públicos, assim, acrescenta alguns fatores a discussão da teoria. Além disso, permite um
avanço para a discussão da estrutura de capital nos entes públicos, ao analisar o tema sob uma
ótica teórica, a fim de evidenciar fatores que determinam a realidade dos entes. Por fim,
numa esfera prática os achados da pesquisa, possibilitam uma análise de como a realidade
fiscal, especialmente em termos de arrecadação e transferências podem influenciar a realidade
da composição do endividamento e do financiamento das atividades dos entes públicos,
servindo como parâmetro de análise tanto para os gestores como para a sociedade.
O estudo apresenta algumas limitações, principalmente no que diz respeito às variáveis
selecionadas, as bases de dados e aos procedimentos empregados. Inicialmente deve-se
destacar, que foram selecionadas duas variáveis para referentes a estrutura de capital e duas
variáveis retiradas das discussões sobre o federalismo fiscal, assim como as variáveis de
controle, contudo é possível que outras variáveis sejam extraídas da discussão teórica que
explicam igualmente os efeitos das variáveis, com o potencial de apresentarem resultados
divergentes dos aqui expostos. Outra limitação da pesquisa diz respeito aos dados, uma vez
que os mesmos foram coletados por meios eletrônicos e, portanto, os resultados descritos
dependem da veracidade e exatidão dos dados disponibilizados. Por fim, o estudo é limitado
de acordo com os procedimentos utilizados, já que se adotou os municípios de um estado da
federação para um período específico compreendido entre os anos de 2013 e 2017.
Para estudos futuros sugere-se que sejam acrescentadas novas variáveis extraídas da
teoria, capazes de influenciar a estrutura de capital dos entes públicos, ou até mesmo formas
alternativas de avaliar a estrutura de capital dos entes públicos. Além disso, estender a análise
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para outras vertentes teóricas, tais como as escolhas públicas ou ciclos políticos, também pode
apresentar contribuições relevantes. Por fim, expandir a análise para outros entes ou períodos
distintos, possibilitando a comparação dos resultados encontrados.
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