
1. Introdução

O objetivo deste trabalho é a análise de como as cidades médias brasi-
leiras estão enfrentando o desafio de financiar sua infra-estrutura num
contexto em que se combina transferência de encargos do governo fede-
ral para as administrações municipais com o aumento mais intenso da
população dessas cidades e, portanto, da elevação das demandas por no-
vos serviços urbanos.1

As duas últimas décadas têm apontado o forte crescimento da partici-
pação das cidades médias em relação a outros grupos de cidades, classifi-
cados pelo tamanho de sua população, na distribuição da população bra-
sileira. Tais cidades são afetadas pela geração de deseconomias de aglo-
meração nas cidades-núcleo das regiões metropolitanas, de modo que a
população tende a buscar as demais localidades das periferias metropoli-
tanas, ou mesmo outras cidades médias não-metropolitanas, para onde
vêm sendo atraídos os investimentos produtivos, fugindo dos maiores
custos que seriam incorridos na aglomeração metropolitana. É dentro
deste contexto que se situa o desempenho demográfico mais dinâmico do
grupo de cidades com população entre 100 mil e 500 mil habitantes. Esse
maior dinamismo suscitou o questionamento sobre os limites da capaci-
dade financeira das cidades médias brasileiras em expandir sua oferta de
serviços públicos para fazer frente a essa expansão demográfica.
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Na seção a seguir discute-se a natureza da descentralização financei-
ra no Brasil, situando-a no âmbito das propostas de reforma do Estado.
Na terceira seção é feita uma análise do desempenho financeiro das cida-
des médias, ficando para a quarta seção um levantamento e o exame de
alguns indicadores que caracterizaram a disponibilidade dos serviços pú-
blicos naquelas cidades. Finalmente, na quinta seção, são elaboradas al-
gumas reflexões à guisa de conclusão.

2. Descentralização financeira no Brasil

O processo de descentralização financeira recente no Brasil teve na
Constituição de 1988 o seu marco principal. Após duas décadas de centra-
lização promovida pelo golpe de 1964, a gradual redemocratização do país
trouxe em seu bojo uma forte demanda por descentralização política e fi-
nanceira. Redemocratização e descentralização passaram a ser identifica-
das como as duas faces de uma mesma moeda. A elevação dos municípios
como entidades administrativas com poderes para gerir sua própria polí-
tica tributária e a ampliação da apropriação das receitas de transferências
por parte dos governos municipais foram os principais instrumentos que
os constituintes utilizaram para afirmar o princípio da descentralização.

É preciso considerar, entretanto, que as políticas de descentralização
não foram uma peculiaridade do caso brasileiro. Ao contrário, elas vêm
sendo adotadas como instrumento de melhoria na gestão dos serviços pú-
blicos, bem como na alocação mais eficiente dos gastos públicos desde
fins da década de 70, contexto marcado pelo debate sobre a redefinição do
papel do setor público na economia [ver Levy (1997)]. Os fundamentos
principais dessa reforma do Estado passaram a ser identificados com a
privatização e a descentralização, tornados objetivos de política por toda
parte e estimulados por organismos multilaterais, como o Banco Mundial.2

O principal argumento favorável à descentralização, da afirmação dos
governos locais, está na alocação de bens públicos cujos benefícios atin-
gem áreas restritas de um país. O atendimento de uma demanda local
deve ser financiado com receitas locais e geridas desde a instância muni-
cipal de governo, mais próxima dos beneficiários do investimento público,
estimulando maior controle da população sobre as ações do governo. Outro
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2 A descentralização e a preocupação com a sustentabilidade das cidades, em contexto de forte cres-
cimento da taxa de urbanização da população mundial, foram temas que receberam grande destaque
no relatório sobre o desenvolvimento mundial [ver World Bank (1999/2000)].



argumento é o de que o fornecimento de bens públicos pelas prefeituras
proporciona maior flexibilidade e melhor adaptação de seus investimen-
tos às preferências da população local. Ademais, o fato de o governo mu-
nicipal atuar sobre um universo menor que o dos governos estaduais e fe-
deral, favorece a maior participação da população na formulação das polí-
ticas públicas [ver Burki, Perry e Dillinger (1999)].

Um diagnóstico predominante entre os analistas da descentralização
no Brasil é de que esta teria sido apenas um movimento de “municipali-
zação das receitas”, sem o devido planejamento da descentralização dos
encargos entre os entes da federação [ver Afonso et alii (1998)]. Nessas
condições, urge estabelecer um pacto federativo que defina com maior
clareza atribuições de funções e fontes de financiamento apropriadas a
cada ente da federação brasileira.3

Ainda que se tenha verificado uma expansão da receita municipal bas-
tante superior à das receitas federais e estaduais, o crescimento dos encar-
gos municipais em investimentos públicos encontra restrições relativas às
fontes de financiamento, dada a ainda inexpressiva arrecadação local no
país.4 O que é relevante aqui é a observação de que, ainda que em termos
agregados o volume das receitas municipais tenha se elevado bastante, tais
médias escondem grandes variações observadas entre os mais de 5 mil mu-
nicípios existentes no país espalhados por regiões geoeconômicas, com
marcantes diferenças em seu desempenho econômico. Assim, por exem-
plo, de uma amostra de 4.629 municípios instalados em 1996 e para os quais
havia disponibilidade de dados, mais da metade (2.440) só arrecadava tri-
butos num valor inferior a R$ 10 per capita. Dos 2.143 que contavam com re-
ceita tributária superior a R$ 10 per capita, 1.792 localizavam-se nas regiões
Sudeste e Sul. Ademais, “nas grandes cidades os resultados tendem a ser
explicados pela modernização fazendária e, após a estabilização, pela me-
lhoria dos sistemas de avaliação do valor das propriedades imobiliárias e
pelo crescimento dos serviços à frente da indústria e do comércio. Nas cida-
des de menor porte, o incremento da arrecadação tende a ser explicado pela
simples regulamentação e início de cobrança de impostos e taxas, posto
que na maioria dessas unidades nada era cobrado até uma década atrás”.5
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3 A accountability é considerada premissa fundamental para o êxito de qualquer iniciativa relativa à
maior autonomia administrativa e financeira, como mostra o relatório do World Bank (1999/2000).
4 Segundo Afonso, op. cit., entre 1988 e 1997 a arrecadação tributária da União elevou-se 4,1% anuais,
a dos estados cresceu 5,8%, ambas bem inferiores à expansão verificada na arrecadação do conjunto
dos municípios, de 12,6% anuais.
5 Conforme Afonso, op. cit.



Cabe ainda assinalar que a arrecadação é muito concentrada entre os
maiores municípios, destacando-se as capitais estaduais. Em função dis-
so, o Imposto Sobre Serviços (ISS) contribui com parcela maior do que a
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para a receita tributária
própria dos municípios (l2,3% contra 10% da receita disponível, em
1997), constituindo-se na principal fonte de receitas próprias municipais.
Além disso, há um número maior de municípios cobrando ISS do que
IPTU, apesar de este último ser um tributo mais afeito à esfera local de go-
verno e, em princípio, passível de afetar um contingente maior de municí-
pios, dada sua fonte de incidência. Isso se dá não só pela forte expansão
dos serviços verificada no período posterior à estabilização, como tam-
bém pela maior facilidade de tributação do ISS, que está concentrado em
grandes empresas, além de ser politicamente menos delicado tributar
serviços do que o eleitor individualmente. É também bem mais caro e
controverso estabelecer os critérios e atualizar o cadastro dos imóveis mu-
nicipais.

Grande parte dos municípios de pequeno porte tem nas transferências
sua fonte principal, senão única, de receitas. Por sua pequena população e
baixo nível de rendimento, não têm como gerar recursos fiscais próprios
que lhes permitam financiar gastos, ainda que modestos. Por outro lado,
são menos pressionados que os maiores municípios a expandir sua infra-
estrutura. Nas grandes cidades, onde o potencial de arrecadação própria é
muito mais bem explorado, as necessidades financeiras associadas a gas-
tos crescentes com infra-estrutura básica, com custos mais onerosos e de-
seconomias de escala em relação aos pequenos municípios, fazem com
que se busquem novas formas de financiar seus gastos.

As transferências, das quais as mais importantes são a distribuição da
quota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) e o Fundo de Participação de Municípios (FPM), são receitas que
poderiam atender essa demanda adicional de recursos das grandes cida-
des. Contudo, os critérios de distribuição do FPM [transferências federais,
constituídas de um fundo do qual fazem parte o Imposto de Renda (IR) e
o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)] beneficiam, sobretudo,
os pequenos municípios: segundo a Lei Complementar 63, de 9/12/1989,
o FPM é distribuído na seguinte proporção: 10% para os municípios capi-
tais; 3,6% para os municípios do interior com população acima de 156.216
habitantes; e 86,4% para os municípios do interior. Os coeficientes de par-
ticipação para os municípios das capitais são calculados de forma propor-
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cional à população e inversamente à renda per capita do estado. No caso do
segundo grupo, vale o mesmo critério; porém, no terceiro grupo, o coeficien-
te é calculado de forma proporcional ao tamanho da população exclusiva-
mente. Os municípios do segundo grupo recebem sua cota normal refe-
rente a todos os municípios do interior, além dos 3,6% distribuídos espe-
cificamente para eles. Tais critérios acabam por premiar os estados com
número maior de municípios, gerando também a concentração de tais re-
cursos naqueles municípios de pequeno porte [Barrera e Roarelli (1995)].
Vale dizer, estimulam a criação de novos municípios e penalizam as cida-
des mais populosas, onde a concentração da pobreza é um problema mais
grave. Esses critérios de partilha do FPM não são capazes de direcionar os
recursos para os municípios que, diante dos gastos pelos quais são res-
ponsáveis, realmente necessitam de complementação financeira às suas
receitas próprias.

A outra receita de transferência importante com que contam os mu-
nicípios sem base fiscal própria relevante é a distribuição do ICMS. As
transferências desse imposto são feitas com base no repasse de 1/4 pro-
porcionalmente ao valor adicionado no território de cada município. Nes-
sas condições, os municípios que mais se beneficiam da quota-parte do
ICMS são aqueles onde o desempenho econômico é melhor, mas não
aqueles que estejam expandindo sua população, sem uma base econômi-
ca local, como é o caso de muitas das cidades situadas na periferia de re-
giões metropolitanas. Nessas localidades, é intensa a demanda por inves-
timentos infra-estruturais sem uma correspondente contrapartida na
apropriação dos recursos necessários para o seu financiamento.

O financiamento das instâncias subnacionais de governo constitui o
cerne do processo de descentralização e do pacto federativo. Repartir re-
cursos e encargos entre os governos federal, estaduais e municipais repre-
senta estabelecer a natureza da federação que, por seu turno, somente se
legitima quando há mais interesse em que as unidades de que é composta
sejam mantidas juntas, federadas, do que separadas. Portanto, em uma
federação, os conflitos são não apenas possíveis, mas também prováveis;
a norma, mais do que a exceção. Nessas condições, não surpreende tentati-
vas dos governos centrais em limitar o processo de autonomia das instâncias
subnacionais, como é o caso atual da federação brasileira, no âmbito da qual
o governo federal está muito comprometido com um ajuste fiscal, no sen-
tido de lograr maior estabilidade no quadro macroeconômico do país.
Entretanto, existem muitos argumentos favoráveis à descentralização,
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como já discutido. Num país tão grande quanto heterogêneo como o Brasil,
a centralização representaria um passo atrás quanto a atingir o objetivo
de atender demandas peculiares aos distintos contextos locais, além de
perder a oportunidade de tornar os habitantes dos municípios em atores
na elaboração dos critérios de alocação dos recursos, tornando-os mais le-
gítimos e passíveis de contar com maior apoio local ao aporte de recursos
próprios. Nessas condições, defender a descentralização e a municipaliza-
ção torna-se um corolário da gestão pública comprometida com a demo-
cratização das estruturas de poder e com as diversidades cultural, social e
econômica características do nosso país. Com esse objetivo, está compro-
metido também o próprio Banco Mundial (1999).

3. Análise da situação financeira das cidades médias

As cidades médias brasileiras apresentaram significativo aumento de
sua participação na população brasileira, maior do que qualquer outro
grupo de cidades distribuídas por classes de tamanho. Em 1970, as cida-
des médias participavam com 12,6% da população brasileira, enquanto as
cidades com população superior a 2 milhões de habitantes contribuíam
com 28,2%; em 1991, esses percentuais foram alterados para, respectiva-
mente, 24,4% e 17,1%! Quer dizer, as cidades médias dobraram sua parti-
cipação na população total, observando-se uma substancial diminuição
das maiores cidades [Andrade e Serra (1998)].

Esse resultado não significa que esteja em curso um processo de des-
polarização acentuado da população, uma vez que se constata que muitas
das cidades médias situam-se em regiões metropolitanas e, portanto, sua
dinâmica demográfica está associada à dos núcleos desses espaços polari-
zados. Ademais, é preciso considerar que, mesmo entre as cidades médias
não-metropolitanas, tem sido observado um fenômeno de “metropoliza-
ção”, no sentido de que algumas dentre elas vêm-se tornando núcleos de
um “pólo regional”, como são os casos de Maringá e Sobral, cidades que
continuam atraindo população que tende a se fixar em suas periferias,
constituída de outros municípios. A importância das regiões metropolita-
nas pode ainda ser inferida pelos dados referentes ao seu papel como destino
dos fluxos migratórios, ao longo da década de 80, em comparação com as ci-
dades médias.

Uma análise do papel das cidades médias como destino dos fluxos
imigratórios no país ao longo da década de 80 apontou que essas constituem
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importantes centros de contenção do crescimento metropolitano, tendo
atraído cerca de 3,2 milhões de imigrantes, número que, não obstante
muito significativo, ainda assim é inferior ao número absoluto de imi-
grantes cujo destino foram as regiões metropolitanas, da ordem de 4 mi-
lhões de pessoas (ver Capítulo 5). Considerando que os municípios com
população superior a 2 milhões de habitantes perderam participação na
população brasileira, esse desempenho das regiões metropolitanas no
que tange à atração de fluxos imigratórios deve-se, na verdade, às cidades
médias situadas em sua periferia, o que nos remete, de novo, à importân-
cia das cidades médias na dinâmica demográfica brasileira das duas últi-
mas décadas.

A evidência de que as cidades médias têm aumentado sua participa-
ção na população brasileira, inclusive atraindo significativo contingente
de imigrantes, nos leva a avaliar se sua situação financeira é adequada a
essa nova condição de maior dinamismo demográfico em relação aos de-
mais grupos de cidades. Vale dizer, é interessante investigar se as cidades
médias estão capacitadas financeiramente a assumir os novos compro-
missos que o processo de descentralização vem transferindo para os go-
vernos locais num contexto de forte pressão de demanda por novos inves-
timentos públicos em infra-estrutura urbana e social, dadas as taxas de
expansão demográfica desse grupo de cidades, superiores às médias apre-
sentadas pelo conjunto da população brasileira.

3.1. Os indicadores financeiros utilizados na análise

Na elaboração da análise financeira foram criados grupos de indica-
dores calculados a partir de dados de receita, própria e disponível, e de
despesas.6 Quando tratamos das receitas dessas cidades, procuramos ba-
sicamente avaliar o grau de dependência desses municípios em relação
aos repasses intergovernamentais. Segundo Varsano et alii (1998), não é
exclusividade dos municípios brasileiros a dependência das transferências
externas a fim de cobrir as suas despesas; entretanto, o grau de depen-
dência desse nível de governo brasileiro apresenta-se bastante superior à
média dos demais países. Assim, procuramos observar a evolução dessa
dependência em relação aos estados e à União, respectivamente, eviden-
ciada por meio da importância do ICMS e FPM na composição do total de
receita disponível aos municípios em questão. Escolhemos esses dois
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últimos indicadores não somente porque essas transferências represen-
tam as principais fontes de receita municipal, mas principalmente por se-
rem capazes de delinear o nível de atividade econômica média da amostra
em questão.

Dada a origem da arrecadação, os municípios mais desenvolvidos são
mais dependentes do ICMS que do FPM. Esse último acaba por beneficiar
mais os de menor atividade econômica. Da mesma forma, quando um
município fortalece a sua receita própria, pode-se observar qual relação
de dependência foi enfraquecida, se aquela referente à quota-parte do
ICMS ou, preferencialmente, à do fundo de participação. Para a observa-
ção da evolução da receita própria, criamos um indicador associando-a
com o total da receita disponível. Finalmente, relacionamos o ISS com o
ICMS, com o intuito de criar uma variável proxy de medida do esforço fis-
cal realizado pelo município. Ainda que esse indicador possua algumas li-
mitações e, conseqüentemente, funcione com um caráter bem mais su-
gestivo do que conclusivo, ele continua sendo a melhor forma de avaliar-
mos o esforço fiscal por meio da análise de dados de receita. Trataremos
mais adiante das limitações em questão.

Considerando os quatro indicadores citados, pretendemos verificar
não somente a evolução da arrecadação própria e do nível de dependência
intergovernamental, como o esforço fiscal do grupo de cidades médias e a
evolução do nível de atividade econômica das cidades da amostra em
questão.

Ainda no que concerne à receita, consideramos tanto a receita tribu-
tária como a disponível per capita, de modo a avaliarmos se de fato houve
perdas em relação à média do país. Ademais, quando associamos esse in-
dicador ao do investimento per capita (dados de despesa de capital), pode-
mos verificar que percentual da receita é destinado ao investimento fixo.
Em outras palavras, podemos verificar para cada real disponível quantos
centavos são destinados ao investimento. Consideramos esse um indica-
dor bastante relevante, pois a evolução desses dispêndios reflete o esforço
do governo em promover o desenvolvimento do município. Aqui preferi-
mos tratar com valores per capita a fim de considerarmos justamente a ca-
pacidade de atendimento da demanda individual. É claro que esse indicador
não avalia irrestritamente a questão, pois os maiores centros urbanos têm
demandas de investimento e infra-estrutura específicas e superiores aos
menores centros, mesmo se considerarmos em termos per capita.
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A capacidade de atendimento à demanda da população é ainda mais
explícita quando verificamos que percentual da receita corrente líquida
municipal está comprometido com despesas de pessoal (despesa corren-
te).7 Utilizamos ainda como parâmetro os municípios que atendem as
exigências da Lei Camata.8 A análise desse indicador está limitada pelo
fato de que para o ano de 1991 não foi considerado o gasto com pessoal da
administração indireta, que, para o ano de 1996, foi estimado utilizando-se
70% das transferências intragovernamentais.9 A não-disponibilidade
desses dados para o ano de 1991 compromete a análise da evolução tem-
poral da flexibilidade do grupo de cidades médias em questão no atendi-
mento da demanda por serviços públicos, em relação à do país.

Neste trabalho utilizamos os últimos dados definitivos disponíveis
sobre finanças públicas municipais. O período considerado inicia-se em
1991 e termina em 1996, anos em que houve contagem de população. Ao
longo desse período existiram importantes alterações no contexto macro-
econômico do país. Entre 1991 e 1993, o Brasil sofria de uma grave reces-
são que se refletiu na queda do PIB e, por esse motivo, enfrentou perda de
arrecadação tributária. Em 1994, quando o país já reagia à crise, houve a
implantação de uma nova moeda, o real, superando o conturbado período
de instabilidade monetária, seguindo-se a retomada do crescimento que,
ainda que não tenha se sustentado, proporcionou elevação nas taxas de
evolução do Produto e, dessa forma, na arrecadação fiscal até o último
ano de nossa série, 1996.

Por fim, cabe registrar ainda que as informações estarão agrupadas
por cidades médias metropolitanas e não-metropolitanas, isto é, cidades
médias que se localizem ou não em uma das regiões metropolitanas insti-
tucionalmente já estabelecidas em 1991. Os indicadores dessas cidades
médias estarão sendo comparados com o grupo das cidades que são capitais
estaduais, algumas das quais apresentando população urbana que as
classificaria como “cidades médias”. Neste trabalho, daremos tratamen-
to diferenciado a essas “cidades médias”, como são os casos de Cuiabá,
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7 O conceito de receita corrente líquida engloba receita tributária, patrimonial, industrial e transfe-
rências correntes.
8 A Lei Camata, como é vulgarmente conhecida, determina que a despesa de pessoal da administra-
ção direta e indireta não deve exceder a 60% da receita corrente líquida.
9 Segundo a Secretaria de Fazenda do município do Rio de Janeiro, verificou-se empiricamente que
70% das transferências intragovernamentais é um percentual razoável para se estimar os gastos de
pessoal da administração indireta, podendo muitas vezes subestimar, mas não superestimar essa
despesa.



Macapá e João Pessoa porque sua dinâmica econômica e demográfica é
mais influenciada por seu papel político-administrativo do que pelo ta-
manho de sua população e de seu mercado local. Vale dizer, seus indica-
dores refletem mais a condição de capitais estaduais do que cidades médias.

3.2. Análise dos indicadores para os três grupos de cidades médias

Inicialmente trabalhamos com os indicadores de receita, verificando
a relação de dependência intergovernamental desses grupos de cidades
entre si e relacionado ao conjunto de cidades brasileiras. A Tabela 1 regis-
tra a participação da receita tributária própria do município na receita to-
tal disponível.

Conforme os dados da Tabela 1 sugerem, o período considerado pode
ser dividido em dois: o primeiro, entre 1991 e 1993, este último tendo sido
o ano de pior desempenho da relação receita tributária própria/receita
disponível; no segundo período, entre 1994 e 1996, há uma recuperação
na importância das receitas tributárias nas receitas municipais, acompa-
nhando o movimento de recuperação da economia brasileira.

Observe-se que as capitais estaduais são as cidades que mais contri-
buem com recursos próprios para sua receita total, numa proporção bem
superior àquela apresentada pelas cidades médias, em particular as situadas
nas áreas metropolitanas. Esse resultado é consistente com o fato de que
são os recursos arrecadados com o ISS a principal fonte de receita própria
municipal, estando localizadas nas capitais estaduais a maior parte das
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Tabela 1

Participação média da receita tributária própria municipal na
receita total disponível — 1991/96 (EM %)

CATEGORIA DE MUNICÍPIOS
RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA/RECEITA DISPONÍVEL

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Capitais estaduaisa 49,1 47,9 41,7 44,4 47,1 47,9

Cidades médias metropolitanasb 24,4 21,5 19,0 20,3 25,3 24,9

Cidades médias não-metropolitanasc 28,5 25,9 21,5 24,8 30,2 30,6

Conjunto de municípios brasileirosd 17,9 14,9 20,2 22,9 27,0 27,5

Fonte dos dados básicos: Secretaria do Tesouro Nacional.
a 26 municípios;
b 33 cidades;
c 85 cidades; e
d 4.631 municípios.



atividades sobre as quais incide esse imposto. Nas cidades médias metro-
politanas, pela sua proximidade com o núcleo das regiões metropolita-
nas, tais atividades estão menos presentes do que nas cidades médias si-
tuadas no interior, dada a sua mais elevada função de centralidade na hie-
rarquia urbana.

Cabe destacar, entretanto, que em 1991 o conjunto dos municípios
brasileiros apresentou grau de dependência em relação às suas receitas
tributárias correspondentes a apenas cerca de 1/3 do observado nas capi-
tais estaduais e algo como 2/3 nas cidades médias. Em 1996, tais relações
já tinham se alterado para, aproximadamente, 57% das capitais estaduais
e 90% e 110% para as cidades médias não-metropolitanas e metropolita-
nas, respectivamente. Ou seja, evolui mais rapidamente do que entre as
cidades médias, e também capitais estaduais, a importância das receitas
tributárias próprias para o conjunto dos municípios brasileiros. Dentre as
cidades médias, as metropolitanas foram as que apresentaram pior de-
sempenho, sendo que, a partir de 1993, esse passou a ser inferior até ao do
conjunto dos municípios do país.

O melhor desempenho das receitas próprias do conjunto dos municí-
pios brasileiros esteve associado, em grande medida, ao aumento obser-
vado nos municípios de pequeno porte, definidos como aqueles com po-
pulação inferior a 100 mil habitantes, já que as capitais estaduais diminuí-
ram sua dependência com relação à sua receita própria e as cidades médias
apresentaram apenas pequena melhora nessa relação, verificando-se um
desempenho proporcionalmente maior entre as cidades médias
não-metropolitanas. Esse resultado sugere que as cidades médias podem
estar encontrando maior dificuldade de conseguir extrair mais recursos
de sua base econômica do que o conjunto dos municípios brasileiros, pos-
sivelmente porque já explorassem esse potencial mais intensamente do
que as cidades de menor porte. Quanto às capitais estaduais, parece que já
enfrentam o esgotamento de sua capacidade extrativa.

Buscamos também relacionar esses resultados com o grau de depen-
dência às principais transferências intergovernamentais (ICMS e FPM),
com o intuito de verificar qual das duas fontes de receita perde importân-
cia no agregado da amostra. A Tabela 2 mostra os valores médios obtidos.

Os três grupos melhoraram essa relação (diminuíram a sua depen-
dência), quando consideramos o grau de dependência ao FPM, sendo que
as capitais estaduais apresentaram melhora muito sutil, coerente com o
resultado do indicador anterior. Quanto às cidades médias, diminuíram
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mais significativamente sua dependência dessas transferências, porém
menos que a média dos municípios brasileiros. Entretanto, cabe destacar
que o nível de dependência das cidades médias é bem menor do que a mé-
dia brasileira com respeito ao FPM, ao mesmo tempo que é maior no que
concerne às transferências estaduais, isto é, a quota-parte do ICMS. Esse
resultado aponta para uma importante característica das cidades médias,
as quais vêm apresentando maior dinamismo demográfico e econômico
e, portanto, contam com mais recursos do ICMS, dado que o critério de
partilha desse imposto estadual beneficia mais os municípios onde é maior
a sua arrecadação. Comparando-se as cidades médias localizadas dentro e
fora das regiões metropolitanas, verificamos que são essas últimas as que
perderam mais recursos do ICMS, o que sugere que estejam sendo mais
afetadas pela crise econômica do que as cidades médias metropolitanas.
Como essas últimas já tinham um grau de dependência maior dessas
transferências estaduais, a perda de quota do ICMS entre 1991 e 1996 torna-
se ainda mais preocupante para as cidades médias do interior.
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Tabela 2

Participação média do ICMS e do FPM na receita disponível —
1961/96 (EM %)

CATEGORIA DE MUNICÍPIOSa
ICMS/RECEITA DISPONÍVEL

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Capitais estaduais - - 37,5 37,0 31,6 30,3

Cidades médias metropolitanas 54,1 56,4 56,6 57,6 53,6 51,8

Cidades médias não-metropolitanas 47,2 49,9 49,6 49,6 50,3 40,5

Conjunto de municípios brasileiros 41,7 40,7 38,4 41,2 37,3 36,0

CATEGORIA DE MUNICÍPIOSa
FPM/RECEITA DISPONÍVEL

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Capitais estaduais 7,2 8,8 11,2 7,9 7,8 7,1

Cidades médias metropolitanas 12,5 14,4 16,5 12,8 11,0 10,9

Cidades médias não-metropolitanas 13,4 16,2 18,6 14,5 13,1 12,6

Conjunto de municípios brasileiros 30,1 35,7 32,3 25,1 23,5 22,1

Fonte dos dados básicos: Secretaria do Tesouro Nacional.
a Ver Tabela 1 para a descrição do número de municípios e cidades em cada categoria.



Ainda que, em princípio, quanto menor a dependência das receitas de
transferências, e em particular do FPM, melhor a qualidade da receita
disponível, esse indicador nos sugere que o grupo de cidades médias pode
ter sido bastante prejudicado com a multiplicação dos municípios, no to-
cante à distribuição do FPM. Note-se que houve intensificação na criação
de municípios nesse período e, conseqüentemente (segundo critérios do
FPM), a receita deslocada entre eles foi bastante elevada.10 Poderíamos,
assim, aventar a hipótese de que os municípios médios foram mais afeta-
dos por essa movimentação do que a média do país.

Tal deterioração nas contas das cidades médias pode ser ainda obser-
vada quando estudamos a relação do ISS e ICMS, criada com o intuito de
medir o esforço fiscal do nível de governo em questão. A distribuição da
quota-parte do ICMS, imposto estadual, é considerada um indicador da
base econômica local, tendo em vista que 1/4 da arrecadação desse impos-
to é distribuído com base no valor agregado no município. Nessas condi-
ções, reflete a base tributária municipal, que deveria ser explorada pelo
ISS no âmbito do município. Portanto, quanto mais próxima da unidade
for a relação ISS/ICMS, melhor explorado pelo município o ISS; em caso
contrário, quanto mais próximo de zero poderia refletir, entre outras coi-
sas, a “preguiça fiscal” por parte dos governos locais. A Tabela 3 mostra a
relação média dos dois tributos para as categorias de municípios, entre
1991 e 1996.

Os dados mostram de forma inequívoca que as capitais estaduais ex-
ploram muito melhor sua capacidade de arrecadação própria do que as
demais cidades. Em 1991 e 1992 as cidades médias também o faziam, po-
rém, a partir de 1993, estas passaram a explorar em menor intensidade
sua capacidade de extração fiscal própria. No período considerado, foram
as cidades médias metropolitanas que apresentaram a pior evolução na
relação ISS/ICMS. O conjunto dos municípios brasileiros, por outro lado,
apresentou o melhor resultado, muito provavelmente pelo fato de muitos
municípios de pequeno porte passarem a cobrar impostos, o que não vi-
nham fazendo.

Cabe, entretanto, considerar algumas variáveis que podem influenciar
esse resultado, não sendo possível afirmar conclusivamente que esteja
caracterizada a “preguiça fiscal”. No período posterior à estabilização
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10 Segundo estudo desenvolvido pela Secretaria para Assuntos Fiscais (1997), “(...) a criação de no-
vos municípios deslocou aproximadamente 600 milhões de reais, quantia superior àquela que os es-
tados perderam através dos repasses do FEF”.



houve forte expansão dos serviços e, conseqüentemente, da arrecadação
sobre os municípios. Logo, o que se esperava é que no grupo de cidades
médias essa expansão fosse verificada de forma mais intensa, o que na
prática não ocorreu. Entretanto, temos também de avaliar outros pontos,
como por exemplo saber que grupos de cidades apresentaram aumento
significativo dos serviços. Possivelmente, as cidades de maior porte te-
nham se tornado mais dependentes dos serviços, uma vez que, segundo
hipótese defendida por pesquisadores urbanos, crescem as atividades
consideradas “serviços aos produtores”, como telecomunicações e servi-
ços jurídicos, contábeis e de publicidade, por exemplo, que só encontram
tamanho crítico de mercado nos maiores centros urbanos [ver Castells
(1999) e Benko (1996)]. Nesse caso, a importância relativa do ISS nas ci-
dades médias pode declinar.

Uma outra questão a ser destacada é que no período anterior à estabi-
lização muitos municípios nem arrecadavam tributos. Dessa forma, parte
da expansão da receita municipal — que pode ser observada a partir de
meados de 1994 — reflete uma iniciativa de arrecadação, mas quando
comparada com um grupo específico, que minimamente já possuía uma
máquina arrecadadora, pode distorcer a média. Por fim, esse indicador
trabalha com dois tributos cujas bases de incidência são distintas, não
obrigando uma relação unitária entre os dois impostos para indicar a efi-
ciência fiscal.

As capitais estaduais constituem o grupo de municípios no qual é maior
o desempenho de receitas per capita, sendo mais elevado o esforço de arre-
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Tabela 3

Relação média entre a arrecadação do ISS e a arrecadação do
ICMS — 1991/96 (EM %)

CATEGORIA DE MUNICÍPIOSa
ISS/ICMS

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Capitais estaduais - - 60,8 60,4 68,5 75,5

Cidades médias metropolitanas 17,1 14,8 15,5 15,9 17,5 18,8

Cidades médias não-metropolitanas 18,7 17,8 16,4 19,3 22,1 24,4

Conjunto de municípios brasileiros 12,5 12,1 23,8 24,4 27,6 30,8

Fonte dos dados básicos: Secretaria do Tesouro Nacional.
a Ver Tabela 1 para a descrição do número de municípios e cidades em cada categoria.



cadação própria, o que se reflete na maior relação ISS/ICMS.11 Tal resulta-
do é consistente com a hipótese de que as grandes cidades venham se fir-
mando como “economias de serviços” e, portanto, ampliando sua receita
com base na arrecadação do ISS.12 Dentro do grupo das cidades médias, as
localizadas em áreas metropolitanas contaram com receitas per capita li-
geiramente inferiores às cidades médias não-metropolitanas, ainda que
essas últimas fizessem um esforço de arrecadação própria maior, inclusi-
ve apresentando uma relação entre ISS e ICMS mais favorável. Esse re-
sultado pode estar relacionado com uma renda média inferior à das cida-
des médias não-metropolitanas, limitando mais fortemente o esforço fis-
cal pelas administrações municipais.

3.3. Análise dos indicadores para os três grupos de cidades médias,
por regiões

Vamos fazer nesta subseção uma análise dos dados com base regio-
nal. Trata-se de uma tentativa de evitar, por exemplo, a subavaliação dos
resultados do Sudeste e, da mesma forma, a superavaliação daqueles re-
ferentes ao Nordeste. Esse é um recurso metodológico que se justifica
pela evidência de que o desempenho das cidades médias nordestinas é,
regra geral, inferior ao das cidades médias das regiões Sudeste e Sul.
Essas três macrorregiões concentram quase todo o conjunto das cidades
médias brasileiras, motivo pelo qual vamos nos ater a essas regiões, dei-
xando de avaliar o desempenho das cidades médias das regiões Norte e
Centro-Oeste (ver Tabela 4).

Fazendo-se um corte em 1993, verifica-se que entre 1991 e 1993 hou-
ve queda generalizada no desempenho desse indicador em todas as cida-
des, à exceção do conjunto dos municípios nordestinos. Porém, entre as
cidades médias o declínio mais significativo nesse período de crise
(1991/93) foi nas cidades médias nordestinas. O período 1994/96 apre-
sentou melhoria para todas as cidades de todas as regiões, principalmente
naquelas localizadas no Sudeste e Sul.
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11 As receitas tributárias per capita em 1996 (a preços médios de 1998) eram: R$ 185,00 nas capitais;
R$ 74,90 nas cidades médias metropolitanas; R$ 89,80 nas cidades médias não-metropolitanas; e
R$ 79,50 no conjunto de municípios.
12 Segundo Benko (1996), a atual estruturação do espaço compreende uma nova dinâmica resultan-
te da interação de três elementos principais: as indústrias de alta tecnologia, as atividades artesanais
e as pequenas e médias empresas, mas, principalmente, pela economia de serviços, presentes essen-
cialmente nos espaços metropolitanos.



Conforme já observado na Tabela 1, são as capitais estaduais que me-
lhor exploram sua capacidade de extração fiscal, mas foi o conjunto dos
municípios das três macrorregiões que aumentou mais significativamen-
te suas receitas tributárias próprias. Considerando apenas as cidades mé-
dias, verifica-se que as localizadas no interior das regiões Sudeste e Sul ti-
veram desempenho bem melhor do que as cidades médias metropolita-
nas. No Nordeste, entretanto, as cidades médias não-metropolitanas
apresentaram menor grau de dependência em relação às receitas tributárias,
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Tabela 4

Participação média da receita tributária própria municipal na
receita total disponível para o Nordeste, Sudeste e Sul — 1991/96
(EM %)

CATEGORIA DE MUNICÍPIOSa
RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA/RECEITA DISPONÍVEL

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Região Nordeste

Capitais estaduais 32,4 32,6 27,4 29,2 32,5 32,0

Cidades médias metropolitanas 27,8 11,8 14,0 11,8 13,9 16,7

Cidades médias não-metropolitanas 14,1 10,4 10,1 10,5 12,9 11,5

Cidades nordestinas 8,1 4,2 9,9 11,1 13,3 13,3

Região Sudeste

Capitais estaduais 55,3 54,8 49,2 51,2 52,9 55,0

Cidades médias metropolitanas 24,8 23,8 21,3 23,1 27,3 27,1

Cidades médias não-metropolitanas 29,1 28,4 23,6 27,0 32,0 33,1

Cidades do Sudeste 22,2 20,4 27,7 30,1 33,6 34,7

Região Sul

Capitais estaduais 49,1 46,6 40,1 43,4 51,7 48,2

Cidades médias metropolitanas 20,5 15,8 13,7 14,5 20,4 20,2

Cidades médias não-metropolitanas 32,6 26,7 22,8 25,5 32,4 32,7

Cidades sulistas 17,2 13,4 15,3 16,9 23,1 22,4

Fonte dos dados básicos: Secretaria do Tesouro Nacional.
a Ver Tabela 1 para a descrição do número de municípios e cidades em cada categoria.



numa evolução negativa ao longo do período 1991/96. Isto não implica
considerar que as cidades médias metropolitanas do Nordeste tenham
tido bom desempenho nesse indicador, apenas foram menos pior do
que as do interior.

É interessante verificar que, no Nordeste, existe um diferencial bas-
tante claro entre as cidades médias metropolitanas e aquelas localizadas
no interior. Essas últimas apresentaram uma capacidade de gerar receitas
próprias em níveis bem inferiores. E, apesar de terem obtido um nível su-
perior de dependência com respeito à quota-parte do ICMS não apenas
maior do que a média dos municípios nordestinos, mas também evoluin-
do positivamente (aumentando a dependência) entre 1991e 1996, a situa-
ção das cidades médias metropolitanas foi muito melhor. Esse resultado
deve estar relacionado com o movimento de industrialização nordestina,
muito concentrada nas regiões metropolitanas, desde a criação da Sudene
e dos grandes projetos estruturais, como o Pólo Petroquímico de Camaçari,
e mais recentemente, aproveitando-se também das vantagens compara-
tivas proporcionadas pela sua ampla disponibilidade de mão-de-obra ba-
rata, atraindo para a região a instalação de indústrias de setores tradicio-
nais, como têxtil e calçados. Tais indústrias vêm localizando-se preferen-
cialmente em cidades médias, grande parte das quais próximo às capitais
estaduais, isto é, em municípios da periferia das áreas metropolitanas, al-
guns dos quais cidades médias, o que vem se traduzindo, inclusive, num
novo “mapa do mercado de trabalho no país”.13

Essa “interiorização” da atividade industrial não tem sido forte o sufi-
ciente para compensar a perda de dinamismo do conjunto da região nor-
destina.14 A piora na capacidade de extração fiscal nas capitais e cidades
médias nordestinas foi muito acentuada, como mostra a Tabela 4. Tal de-
sempenho negativo pode estar relacionado com o baixo dinamismo da eco-
nomia nordestina ao longo da década de 90, pior do que a média nacional.
Esse quadro, contudo, envolve um agravante em relação ao desempenho
da economia desses municípios porque estaria sendo configurada uma
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13 O economista João Saboia apresentou um trabalho no Congresso dos Economistas da América La-
tina e Caribe (setembro de 1999, no Rio de Janeiro) em que apresenta um esvaziamento de cerca de
43% e 33%, respectivamente, dos postos de trabalho nas indústrias fluminense e paulista. Por outro
lado, alguns municípios fora das tradicionais áreas industriais, dentre os quais Pacaju e Sobral (CE),
vêm experimentando importante crescimento no número de empregos na indústria.
14 Nunca é demais lembrar que a atual dinâmica econômica no Brasil tem contribuído para quebrar
a estrutura tradicional das regiões no país. Assim, no Nordeste atual conviveriam regiões extrema-
mente dinâmicas (poucas) com outras (muito mais numerosas) áreas estagnadas [ver Barros Silva e
Affonso (1995) e Bacelar (1999)].



certa “preguiça fiscal”, dada a piora da relação ISS/ICMS (ver Tabela 5).
No conjunto dos municípios nordestinos, entretanto, a evolução dos indi-
cadores foi positiva, ainda que deva ser destacado que se trata de valores
bastante baixos. Nessas condições, interpretamos que tal resultado deva
estar mais associado à política de iniciar a cobrança de tributos locais do
que propriamente caracterizar um movimento de descentralização de
uma possível atividade econômica em expansão na região nordestina.

No período de crise (1991/93), houve deterioração na maior parte das
cidades no seu esforço fiscal, sendo que no conjunto dos municípios, já
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Tabela 5

Relação média entre a arrecadação do ISS e a arrecadação do
ICMS, por regiões —1991/96 (EM %)

CATEGORIA DE MUNICÍPIOSa
ISS/ICMS

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Região Nordeste

Capitais estaduais - - 43,7 44,6 50,2 51,3

Cidades médias metropolitanas 12,7 7,4 15,0 10,5 12,1 13,7

Cidades médias não-metropolitanas 18,6 15,1 14,5 11,1 15,0 16,4

Cidades nordestinas 15,3 8,8 21,6 21,4 24,7 25,2

Região Sudeste

Capitais estaduais - - 70,1 68,1 77,4 87,9

Cidades médias metropolitanas 14,6 16,3 16,8 17,8 18,4 20,2

Cidades médias não-metropolitanas 17,4 18,0 16,5 20,1 22,3 25,3

Cidades do Sudeste 13,5 14,2 28,7 28,5 31,1 35,7

Região Sul

Capitais estaduais - - 64,0 68,3 82,7 91,3

Cidades médias metropolitanas 12,1 11,0 10,6 12,0 15,6 16,1

Cidades médias não-metropolitanas 23,5 19,6 17,9 20,3 25,0 26,5

Cidades sulistas 9,5 8,7 15,0 15,9 19,9 21,3

Fonte dos dados básicos: Secretaria do Tesouro Nacional.
a Ver Tabela 1 para a descrição do número de municípios e cidades em cada categoria.



em 1993, podia-se verificar que estava em curso aquele processo, o mes-
mo se dando entre as cidades médias metropolitanas da região Sudeste.
No período 1993/96, houve melhora generalizada na relação ISS/ICMS. A
partir de 1994 todos os três grupos de cidades nas três macrorregiões me-
lhoraram o desempenho nesse indicador, sugerindo que esteja em curso
um processo de cobrança de tributos locais. Dentre as cidades médias, é
preciso destacar que as não-metropolitanas apresentam melhor desem-
penho do que as metropolitanas, ainda que os dois grupos tenham apre-
sentado, na média, evolução da relação ISS/ICMS equivalente no período
considerado.

Conforme já apontado quando analisamos a Tabela 2, as cidades mé-
dias apresentam um grau de dependência em relação às transferências da
quota-parte do ICMS significativamente maior do que a média dos muni-
cípios e das capitais estaduais. Ao longo do período considerado, nota-se
um aumento de sua importância para a maioria dos grupos de cidades ob-
servados em 1994. A partir daí, houve declínio nessa relação, atingindo os
patamares mais baixos no último ano da série nos municípios do Sudeste
e Sul, mas não entre os do Nordeste. Esse resultado é consistente com o
que foi constatado em outras pesquisas que apontam um processo em
curso, ao longo dos anos 90, de transferência de indústrias intensivas em
mão-de-obra desde o Sudeste e o Sul em direção ao Nordeste. É consis-
tente também com a verificação de que, dentro da região nordestina, são
os municípios metropolitanos os principais beneficiários dos novos crité-
rios locacionais daquelas indústrias: como apontado na Tabela 6, são as
cidades médias nordestinas aquelas que vêm aumentando a relação de
dependência de suas receitas disponíveis dos repasses do ICMS.

Dado o critério de distribuição do FPM associado à maior capacidade
de extração própria nas cidades médias e grandes, já era esperado o resul-
tado encontrado: maior dependência dessa transferência federal nas re-
ceitas disponíveis do conjunto dos municípios do que entre as cidades
médias e capitais estaduais. Ademais, trata-se de uma fonte de receitas
muito menos importante nas regiões mais desenvolvidas (Sudeste e Sul)
do que no Nordeste. Mas mesmo aí houve declínio, ao longo do período
considerado, do grau de dependência das finanças municipais em relação
ao FPM, especialmente no que tange às cidades médias metropolitanas
da região Sudeste. Esse último é um resultado consistente com aquele
apontado anteriormente, relacionado ao aumento da importância do
ICMS nesses municípios, dada a hipótese da maior incidência de ativida-
de industrial nessas localidades.
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Tabela 6

Participação média do ICMS e do FPM na receita disponível, por
regiões — 1961/96 (EM %)

CATEGORIA DE MUNICÍPIOSa
ICMS/RECEITA DISPONÍVEL

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Região Nordeste

Capitais estaduais - - 33,2 36,7 32,8 31,8

Cidades médias metropolitanas 29,7 45,2 54,0 58,7 65,1 54,4

Cidades médias não-metropolitanas 33,7 33,5 34,9 42,7 38,2 37,2

Cidades nordestinas 20,9 20,5 23,3 27,5 26,3 26,8

Região Sudeste

Capitais estaduais - - 38,5 36,3 30,9 29,4

Cidades médias metropolitanas 56,5 57,2 57,0 57,2 53,1 51,8

Cidades médias não-metropolitanas 51,6 52,9 54,3 52,4 44,7 40,9

Cidades do Sudeste 48,7 48,1 44,9 45,2 40,9 38,7

Região Sul

Capitais estaduais - - 35,2 36,2 29,1 26,1

Cidades médias metropolitanas 52,3 56,7 56,1 58,3 51,0 50,4

Cidades médias não-metropolitanas 41,6 46,9 45,4 48,3 41,8 40,6

Cidades sulistas 42,4 42,8 40,6 44,3 38,3 37,0

Região Nordeste

Capitais estaduais 23,6 27,2 31,6 26,0 23,5 20,9

Cidades médias metropolitanas 29,4 30,5 24,0 19,2 14,4 18,1

Cidades médias não-metropolitanas 36,4 41,4 39,0 35,6 36,5 34,4

Cidades nordestinas 59,2 66,5 56,4 50,1 48,8 44,4

(continua)



Do mesmo modo como evoluiu a participação das receitas tributárias
próprias nas receitas disponíveis municipais, também as receitas tributá-
rias per capita declinaram entre 1991 e 1993, elevando-se em seguida e
atingindo os mais altos valores no último ano da série, 1996 (ver Tabela 7).
Pelo motivo já apontado — início da cobrança fiscal —, o conjunto dos
municípios brasileiros apresentou um desempenho significativamente
superior ao das cidades médias e capitais estaduais, passando a ser equi-
valente ao das cidades médias, mas ainda bem inferior ao das capitais es-
taduais. No âmbito das cidades médias, foram aquelas situadas fora de
regiões metropolitanas que apresentaram melhor desempenho, sendo
que as cidades médias metropolitanas, a partir de 1993, sempre recolhe-
ram menos impostos municipais per capita que o conjunto dos municípios.
Vale dizer, essas cidades, cujas taxas de crescimento populacional são mais
elevadas, vêm enfrentando mais dificuldade em arrecadar tributos locais
do que as cidades médias não-metropolitanas, o que certamente se refletirá
no declínio de sua qualidade de vida, importante atributo locacional.

A evolução da receita disponível per capita foi semelhante àquela ob-
servada com respeito à receita tributária per capita, salvo pelo desempenho
menos espetacular do conjunto dos municípios brasileiros. Conforme já
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CATEGORIA DE MUNICÍPIOSa
ICMS/RECEITA DISPONÍVEL

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Região Sudeste

Capitais estaduais 1,4 1,7 2,4 0,9 1,6 1,5

Cidades médias metropolitanas 10,2 11,6 13,9 10,6 9,3 8,6

Cidades médias não-metropolitanas 10,3 11,9 14,5 11,1 9,5 8,9

Cidades do Sudeste 19,6 23,7 19,0 14,6 13,1 12,6

Região Sul

Capitais estaduais 7,5 8,1 10,3 8,1 7,3 6,5

Cidades médias metropolitanas 19,5 20,4 21,4 17,2 17,7 17,0

Cidades médias não-metropolitanas 13,6 16,5 17,3 14,0 13,5 13,3

Cidades sulistas 29,8 33,1 32,7 26,9 26,8 26,0

Fonte dos dados básicos: Secretaria do Tesouro Nacional.
a Ver Tabela 1 para a descrição do número de municípios e cidades em cada categoria.



mencionado, o aumento das receitas tributárias per capita no conjunto dos
municípios foi enorme, da ordem de 227% entre 1991 e 1996, tornando-se
maior do que entre as cidades médias metropolitanas. No que concerne à
receita disponível per capita, a elevação também foi grande no período
considerado, mas bem inferior ao aumento verificado nas receitas tribu-
tárias, mantendo-se sempre abaixo dos municípios considerados capitais
estaduais e cidades médias. Esse é, portanto, outro indicador do esforço
fiscal empreendido pelo conjunto dos municípios brasileiros.
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Tabela 7

Receita tributária per capita, receita disponível per capita e
investimento per capita — 1991/96 (EM R$ DE 1998)

CATEGORIA DE MUNICÍPIOSa
RECEITA TRIBUTÁRIA PER CAPITA

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Capitais estaduais 146,70 122,11 90,28 114,74 167,66 185,00

Cidades médias metropolitanas 58,40 42,70 37,20 45,00 69,20 74,90

Cidades médias não-metropolitanas 65,90 54,50 39,70 51,79 85,80 89,80

Conjunto de municípios brasileiros 24,30 19,56 38,26 47,71 73,71 79,50

CATEGORIA DE MUNICÍPIOSa
RECEITA DISPONÍVEL PER CAPITA

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Capitais estaduais 298,70 254,99 216,33 258,44 355,67 386,20

Cidades médias metropolitanas 239,60 198,40 195,60 222,00 273,90 301,10

Cidades médias não-metropolitanas 232,20 210,10 184,60 209,00 283,60 293,30

Conjunto de municípios brasileiros 135,70 131,13 189,55 208,08 271,85 289,10

CATEGORIA DE MUNICÍPIOSa
INVESTIMENTO PER CAPITA

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Capitais estaduais 73,20 82,73 55,85 59,25 90,29 110,90

Cidades médias metropolitanas 91,90 71,50 72,30 60,00 65,00 62,40

Cidades médias não-metropolitanas 73,60 64,80 48,90 63,43 66,70 69,20

Conjunto de municípios brasileiros 42,10 36,24 43,30 52,50 61,70 66,00

Fonte dos dados básicos: Secretaria do Tesouro Nacional.
a Ver a Tabela 1 para a descrição do número de municípios e cidades em cada categoria.



O comportamento da evolução do investimento per capita foi muito
mais errático que o dos demais indicadores considerados. As capitais es-
taduais tiveram um desempenho que acompanhava a crise da economia
brasileira: seus investimentos declinaram entre 1991 e 1994 e cresceram
significativamente em 1995 e, principalmente, em 1996. O conjunto dos
municípios brasileiros também mostrou aumento médio nos investimen-
tos per capita, sem apresentar, entretanto, a flutuação observada entre as
capitais estaduais, resultado que deve ser associado à expansão mais in-
tensa de suas receitas tributárias per capita próprias no período. Já as cida-
des médias diminuíram seus investimentos per capita entre 1991 e 1996.
Cabe destacar, no entanto, que esse indicador relativo às cidades médias
metropolitanas no período 1991/93 era bem superior ao apresentado pe-
las cidades médias não-metropolitanas, situação que se inverte no último
ano da série, 1996. Na média do período 1991/96, as cidades médias me-
tropolitanas viram seu investimento per capita declinar em 32%, percentual
bem superior à queda de 6% observada entre as cidades médias
não-metropolitanas.

Esse é um resultado que causa muita preocupação dado o maior cres-
cimento demográfico observado nas cidades médias conjugado à tendên-
cia já referida de desconcentração industrial em curso. Tanto o aumento
da população quanto a elevação da demanda de infra-estrutura, relacio-
nada às novas instalações industriais que vêm elegendo as cidades médias
como opção locacional preferencial, sugeririam que as cidades médias de-
vessem estar ampliando, e não reduzindo, o nível de seus investimentos.
As cidades médias não-metropolitanas, em particular, sofrem de modo
ainda mais grave tal declínio, num claro descompasso entre demanda e
oferta na sua infra-estrutura.

Ao regionalizarmos os índices de receitas tributárias per capita verifica-
mos que os valores observados no Sudeste são significativamente superio-
res aos dos municípios sulinos e estes, por sua vez, apresentam melhor de-
sempenho do que as cidades nordestinas (ver Tabela 8). Isto é, há uma cla-
ra correlação entre nível de desenvolvimento regional e sua capacidade de
extração fiscal. No que concerne às cidades médias, verifica-se que aquelas
localizadas em regiões metropolitanas só tiveram melhor desempenho do
que as não-metropolitanas na região nordestina. No Sudeste e Sul, as cida-
des médias não-metropolitanas apresentaram, ao longo de todo o período
considerado, desempenho superior ao das metropolitanas, sugerindo, mais
uma vez, que nessas duas regiões mais desenvolvidas a desconcentra-
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Tabela 8

Receita tributária per capita, receita disponível per capita e
investimento per capita, por regiões — 1991/96 (EM R$ DE 1998)

CATEGORIA DE MUNICÍPIOSa
RECEITA TRIBUTÁRIA PER CAPITA

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Região Nordeste

Capitais estaduais 59,30 53,48 41,64 48,28 71,90 77,40

Cidades médias metropolitanas 19,60 11,78 26,53 25,84 22,12 47,40

Cidades médias não-metropolitanas 13,30 11,60 11,10 10,50 15,80 16,70

Cidades nordestinas 6,10 3,54 12,63 14,50 21,49 23,60

Região Sudeste

Capitais estaduais 215,40 179,49 130,84 169,89 242,43 271,50

Cidades médias metropolitanas 63,20 53,64 44,56 55,40 88,02 90,20

Cidades médias não-metropolitanas 84,70 74,10 51,70 69,20 115,50 121,60

Cidades do Sudeste 39,00 32,70 61,78 79,29 118,88 129,00

Região Sul

Capitais estaduais 138,40 119,08 89,45 113,03 176,02 187,50

Cidades médias metropolitanas 38,00 27,10 21,50 25,10 39,80 43,40

Cidades médias não-metropolitanas 74,40 53,80 41,00 53,90 84,60 83,90

Cidades sulistas 31,60 23,67 30,26 38,74 62,56 64,80

CATEGORIA DE MUNICÍPIOSa
RECEITA DISPONÍVEL PER CAPITA

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Região Nordeste

Capitais estaduais 182,80 164,22 152,23 165,20 221,03 242,00

Cidades médias metropolitanas 122,10 100,24 193,26 218,91 158,84 284,40

Cidades médias não-metropolitanas 94,40 112,10 109,80 99,90 122,10 146,30

Cidades nordestinas 75,10 83,69 128,11 130,80 161,74 177,70

(continua)
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CATEGORIA DE MUNICÍPIOSa
RECEITA DISPONÍVEL PER CAPITA

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Região Sudeste

Capitais estaduais 389,40 327,52 265,73 331,51 458,35 494,00

Cidades médias metropolitanas 255,10 225,51 209,39 239,41 322,14 332,90

Cidades médias não-metropolitanas 290,70 260,40 219,00 256,00 360,50 367,50

Cidades do Sudeste 175,80 160,20 222,95 263,51 353,54 371,40

Região Sul

Capitais estaduais 282,10 255,49 222,92 260,66 340,36 389,30

Cidades médias metropolitanas 185,30 171,70 156,90 173,90 195,20 215,10

Cidades médias não-metropolitanas 227,90 201,30 180,20 211,40 260,90 256,80

Cidades sulistas 184,50 176,25 197,72 229,21 270,47 283,30

CATEGORIA DE MUNICÍPIOSa
INVESTIMENTO PER CAPITA

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Região Nordeste

Capitais estaduais 19,40 18,21 13,82 19,06 15,83 22,10

Cidades médias metropolitanas 19,50 20,91 95,31 63,04 45,85 55,80

Cidades médias não-metropolitanas 36,80 42,00 56,10 24,90 20,20 28,40

Cidades nordestinas 23,10 21,99 27,28 25,52 21,44 24,90

Região Sudeste

Capitais estaduais 100,80 125,21 75,68 74,69 146,22 178,50

Cidades médias metropolitanas 102,90 88,71 84,33 71,22 81,61 73,00

Cidades médias não-metropolitanas 87,90 75,00 56,50 77,50 85,50 86,90

Cidades do Sudeste 56,70 47,39 58,30 70,66 94,86 99,00

(continua)



ção industrial vem sendo um processo com maior amplitude espacial, en-
quanto no Nordeste o crescimento industrial nas cidades médias vem
sendo circunscrito espacialmente às regiões metropolitanas em torno das
capitais estaduais.

Como já foi dito, a evolução dos investimentos per capita não seguiu
um padrão, como o observado no caso dos outros indicadores considera-
dos, tendo sido observada grande flutuação ao longo do período 1991/96.
No entanto, cabe mencionar algumas peculiaridades na sua distribuição
regionalizada. Nas regiões Sudeste e Sul, os valores per capita mais eleva-
dos nas cidades médias foram observados no primeiro ano da série, 1991,
enquanto no Nordeste o auge ocorreu em 1993, ano em que foram mais
freqüentes os valores mais baixos nas regiões Sudeste e Sul. Por isso,
quando observamos o comportamento desse indicador no período
1993/96, verificamos que houve acentuado declínio dos investimentos per
capita nas cidades médias do Nordeste, enquanto nas duas regiões mais
desenvolvidas somente houve declínio entre as cidades médias metropo-
litanas do Sudeste. Nas demais, ocorreu expansão dos investimentos, em
correspondência não apenas ao melhor ambiente macroeconômico vi-
gente no país, como também pela elevação das receitas tributárias próprias,
como foi mostrado. Vale dizer, no Sudeste e Sul o investimento é mais
sensível às flutuações do nível das atividades econômicas do que no Nor-
deste onde, ademais, a amplitude da variação do investimento per capita
também foi maior. Esse resultado talvez possa ser interpretado como um
sintoma de que os investimentos próprios nos municípios nordestinos
obedecem a outros fatores que não aqueles derivados do comportamento
de sua economia e de sua capacidade de extração fiscal. Resta acrescentar,
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CATEGORIA DE MUNICÍPIOSa
RECEITA DISPONÍVEL PER CAPITA

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Região Sul

Capitais estaduais 73,30 76,48 34,65 80,45 49,44 63,00

Cidades médias metropolitanas 54,30 48,10 25,60 26,60 28,00 34,40

Cidades médias não-metropolitanas 74,40 62,20 31,90 64,60 57,20 53,30

Cidades sulistas 47,40 41,51 29,76 53,08 49,56 49,80

Fonte dos dados básicos: Secretaria do Tesouro Nacional.
a Ver Tabela 1 para a descrição do número de municípios e cidades em cada categoria.



finalmente, que também no que concerne a esse indicador há divergências
entre o desempenho das cidades médias nordestinas em relação às do Su-
deste e Sul: entre as primeiras, são as cidades médias metropolitanas que
respondem pelo maior valor dos investimentos, enquanto no Sudeste e
Sul este resultado é mais favorável entre as cidades médias não-metropo-
litanas. Portanto, também nesse indicador há correspondência entre a
evidência observada e a tendência à desconcentração industrial ao longo
da década de 90: no Nordeste, essa desconcentração fica restrita às re-
giões metropolitanas, mas no Sudeste e Sul ela atinge as cidades médias
do interior.

Na realidade, o que observamos no conjunto das cidades médias é
que, independentemente de um grupo ter apresentado piores indicadores
em relação ao outro, e o mesmo pode ser observado em relação às regiões,
há uma queda generalizada na qualidade da gestão financeira. Essa é
uma constatação que emerge da análise da Tabela 9, que mostra um qua-
dro de deterioração nas finanças municipais ao longo do período conside-
rado, com destaque para as cidades médias em comparação com os resul-
tados encontrados para as capitais estaduais e conjunto dos municípios.

O biênio 1991/92 foi caracterizado pelo menor comprometimento das
receitas municipais com despesas de pessoal. Possivelmente esse resulta-
do mais favorável deva ser associado ao ambiente de forte instabilidade
monetária dentro do qual o poder público contava com a possibilidade de
gerenciar suas finanças apropriando-se da “receita inflacionária”. Tal re-
ceita era decorrente da diferença entre o valor monetário e o valor real da
moeda quando o desembolso efetivo dos recursos era retardado, num
contexto de alta inflação. Nessa situação, o poder público podia compro-
meter-se com demandas de novos gastos, já que o lapso temporal até o de-
sembolso das despesas diminuiria o valor real do dispêndio ao mesmo
tempo em que a arrecadação tributária era corrigida monetariamente. A
estabilização monetária, com a entrada em vigor da nova moeda, o real,
iria estancar essa fonte nada ortodoxa de financiamento do setor público.

Outros fatores que contribuiriam para a posterior deterioração das fi-
nanças públicas foram a crise econômica, afetando a arrecadação, e a po-
lítica de descentralização das políticas públicas, quando os municípios
passaram a assumir crescentes obrigações anteriormente da alçada do
governo federal.

No último ano da série com que trabalhamos, 1996, a situação finan-
ceira tinha logrado o pior desempenho desde 1991. Essa deterioração, en-
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tretanto, não foi equivalente para todas as cidades: as capitais estaduais e
o conjunto dos municípios apresentaram comprometimento de suas
receitas com pagamento de pessoal em proporções significativamente in-
feriores às registradas pelas cidades médias. Tal resultado é ainda mais
grave quando lembramos que essas cidades foram as que apresentaram
maior dinamismo demográfico e que diminuíram mais intensamente
seus níveis de investimento per capita entre 1991 e 1996.

Cabe adicionar, ainda, que o quadro das cidades médias do Sudeste
apresentou-se mais favorável ao daquelas localizadas no Sul e Nordeste.
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Tabela 9

Despesa de pessoal como percentagem da receita corrente
líquida no período 1991/96 nas cidades brasileiras (EM %)

CATEGORIA DE MUNICÍPIOSa
RELAÇÃO DESPESA DE PESSOAL/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Região Nordeste

Capitais estaduais 48,2 48,0 58,5 59,5 55,5 56,9

Cidades médias metropolitanas 56,3 44,8 61,0 57,2 60,3 63,3

Cidades médias não-metropolitanas 52,1 51,3 57,5 59,3 62,2 66,8

Cidades nordestinas 44,5 36,1 38,9 46,9 48,2 41,4

Região Sudeste

Capitais estaduais 42,9 49,1 51,2 43,1 39,9 41,4

Cidades médias metropolitanas 41,7 42,6 41,9 44,7 46,9 54,2

Cidades médias não-metropolitanas 42,6 48,6 52,5 49,4 49,8 59,1

Cidades do Sudeste 43,7 47,0 44,0 44,8 44,5 40,1

Região Sul

Capitais estaduais 40,5 47,3 51,2 48,2 49,2 61,2

Cidades médias metropolitanas 49,0 51,1 51,7 57,5 64,3 72,4

Cidades médias não-metropolitanas 40,5 40,6 45,3 47,7 53,3 58,8

Cidades sulistas 46,9 49,0 48,5 48,7 53,1 47,0

Fonte dos dados básicos: Secretaria do Tesouro Nacional.
a Ver Tabela 1 para a descrição do número de municípios e cidades em cada categoria.



Mas, mesmo no Sudeste, as cidades médias já comprometiam mais de
50% de suas receitas com pagamento de pessoal, o que limita sua capacidade
de financiar investimentos necessários para sustentar sua qualidade de
vida num contexto de crescimento demográfico mais dinâmico associado
à instalação de novas indústrias. Em face da crise fiscal e dos compromissos
que a União assumiu com o FMI, o Executivo federal enviou ao Congresso
uma lei de responsabilidade fiscal para punir os administradores públicos
pelo eventual desrespeito à Lei Camata e outros limites de dispêndios es-
tabelecidos pelos orçamentos votados no Congresso, Assembléias Legis-
lativas e Câmaras de Vereadores. A expectativa é de que o ajuste fiscal re-
sultante possa se traduzir em maior disponibilidade para financiar inves-
timentos em serviços públicos.

Pode-se resumir as análises feitas no presente trabalho da seguinte
forma: os indicadores financeiros dos municípios considerados como ci-
dades médias sugerem que houve, no intervalo entre 1991 e 1996, uma
deterioração no seu desempenho, pelo menos em termos relativos, com-
parando-se com a do conjunto dos municípios dos mesmos indicadores.
Ao longo do período considerado, houve uma melhora considerável na ar-
recadação tributária própria dos municípios de pequeno porte, com o iní-
cio da cobrança de impostos municipais, além do que esses municípios
passaram a se apropriar de cerca de R$ 600 milhões adicionais relativos a
transferências, em função da “febre de emancipações” de antigos distri-
tos à condição de novos municípios (de pequeno porte), recursos que dei-
xaram de beneficiar os municípios maiores, inclusive os de porte médio.
Ademais, observou-se deterioração também na participação dos gastos
com pessoal em relação às receitas, o que se traduz numa tendência decli-
nante da capacidade de financiamento dos investimentos públicos. Esse
resultado é bastante grave considerando-se as taxas de crescimento de-
mográfico das cidades médias, maiores do que as demais classes de tama-
nho populacional de cidades, o que sugere que a maior pressão por novos
investimentos na infra-estrutura urbana não pode ser enfrentada com re-
cursos locais.

Em um contexto em que a descentralização administrativa e financeira
avançou de modo a caracterizar uma verdadeira “municipalização das re-
ceitas” e em que o governo federal vem denunciando esse movimento de
descentralização como instrumento da crise fiscal, tornam-se ainda mais
preocupantes as perspectivas financeiras para as cidades médias, que não
estão logrando ampliar suas fontes de recursos numa situação de aumento

323

Federalismo no Brasil: análise da descentralização financeira da perspectiva das cidades médias

C
ID

A
D

E
S

M
É
D

IA
S

B
R

A
S
IL

E
IR

A
S



das necessidades de implementação de novos investimentos públicos,
seja devido ao seu crescimento demográfico ao longo da década de 80,
seja porque tal crescimento deverá se sustentar à medida que os investi-
mentos industriais busquem refúgio das deseconomias de aglomeração
nas grandes cidades, localizando-se nas de porte médio.

4. Crescimento demográfico nas cidades médias e sua
situação em termos de infra-estrutura de
serviços/qualidade de vida

A análise da situação financeira dos municípios considerados “cida-
des médias” deve ser complementada por uma outra que focalize a capa-
cidade financeira desses municípios em face das pressões da demanda de
sua população por maior disponibilidade de serviços públicos, essa de-
manda sendo avaliada em função das taxas de crescimento demográfico.
Taxas mais elevadas de expansão da população são indicadores de maio-
res pressões por aumento da oferta de serviços públicos. A disponibilida-
de dessa última, por sua vez, deverá ser avaliada em termos de alguns in-
dicadores selecionados que retratem qual era a situação dessas cidades:15

a) índice de precariedade de instalações sanitárias, avaliado como o per-
centual da população municipal que vive em domicílios com instalações
sanitárias adequadas (1991); b) índice de precariedade de habitação, ava-
liado como o percentual da população que vive em domicílios com densi-
dade superior a duas pessoas por dormitório (1991); c) índice de precarie-
dade de renda, avaliado como o percentual das famílias com renda inferior
a 0,5 salário mínimo per capita, considerada “linha definidora de pobreza”
(1991); d) renda média, avaliando a renda familiar per capita média (salá-
rio mínimo de 1991); e) índice de precariedade de educação, avaliado
como o percentual da população com mais de quatro anos de idade sem
instrução ou menos de um ano de estudo/pessoa (%) (Fonte: IBGE/Con-
tagem da População de 1996); e f) índice de precariedade de saúde, avalia-
do como o número de leitos per capita disponíveis em cada município
(Fonte: Ministério da Saúde, Datasus-1996) (Tabela 10).

Os anos 80 são chamados de “década perdida” para os economistas em
função do declínio do crescimento econômico, interrompendo um período
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15 Deve-se ressaltar que o intuito aqui não é associar o desempenho financeiro municipal e a condi-
ção da infra-estrutura nessas cidades e a sua evolução. A idéia é apenas retratar essa condição. A fon-
te das informações para a construção desses indicadores, quando não indicada, é o Censo Demo-
gráfico de 1991.



de cinco décadas de expansão da economia do país. Para os cientistas sociais,
contudo, trata-se de um período marcado por melhorias consideráveis nos
indicadores sociais, muito provavelmente em resposta aos investimentos
realizados na década de 70. Essa melhora traduz-se no aumento da ex-
pectativa de vida da população e nas melhores condições de saneamento,
habitação e educação. Entretanto, verificou-se ao longo da década de 80
perda do percentual de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza
[ver IPEA/IBGE/FJP/PNUD (1998)]. Nesse quadro de melhoria generali-
zada de “desenvolvimento humano”, mas também de uma dinâmica de-
mográfica que aumentou o peso das cidades médias na distribuição da
população brasileira, seria oportuno tecer alguns comentários sobre a po-
sição dessas cidades no que se refere às suas condições de vida.

Não se trata de fazer um levantamento sobre a evolução dessas condi-
ções de vida, mas apenas situar a posição das cidades médias no que con-
cerne ao quadro geral vigente nos municípios brasileiros. Buscamos
tão-somente algum parâmetro para situar que tipo de cidade média pode
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Tabela 10

Índices do crescimento demográfico e da precariedade da
infra-estrutura social nas cidades brasileiras — 1991

CATEGORIA DE MUNICÍPIOSa

ÍNDICES

CRESCI-
MENTO
POPULA-

CIONAL EM
1980/91

PRECA-
RIEDADE
HABITA-
CIONAL

(1)

PRECA-
RIEDADE

SANITÁRIA

(2)

PRECA-
RIEDADE DE
LEITOS HOS-
PITALARES

(3)

PRECA-
RIEDADE
EDUCA-
CIONAL

(4)

RENDA
MÉDIA

(5)

PRECA-
RIEDADE

DE RENDA

(6)

Capitais estaduais 112 93 123 129 67 174 56

Cidades médias
metropolitanas 186 103 109 112 76 111 63

Cidades médias
não-metropolitanas 143 78 114 119 81 118 68

Conjunto de municípios
brasileirosb

100
(23,4%)

100
(31,1%)

100
(58,9%)

100
(0,0032)

100
(19,7%)

100
(1,31)

100
(45,5%)

Fontes dos dados: IBGE (1996) e IIPEA/BGE/FJP/PNUD (1998).
a Ver Tabela 1 para a descrição do número de municípios e cidades em cada categoria.
b Os valores entre parênteses são os valores absolutos usados como base do índice 100.
Notas: (1) Percentagem da população que vive em domicílios com densidade média acima de duas pessoas por dormitório.
(2) Percentagem da população que vive em domicílios com instalação adequada de esgoto.
(3) Leitos hospitalares per capita.
(4) Percentagem de pessoas residentes — 14 ou mais anos de idade — sem instrução ou com menos de um ano de estudo.
(5) Renda familiar per capita, em número de salários mínimos de 1991.
(6) Percentagem de famílias que têm rendimento mensal per capita inferior a 0,5 salário mínimo de 1991.



estar sendo afetado pela descentralização administrativa e financeira,
processo que inclui, como já nos referimos, a transferência de encargos
tradicionalmente afetos ao governo central para as administrações muni-
cipais.

As cidades médias não-metropolitanas tiveram taxas de crescimento
demográfico menores do que as metropolitanas na década de 80, estando,
por isso, menos pressionadas por novas demandas de serviços públicos.
As cidades médias metropolitanas apresentaram taxas maiores de ex-
pansão demográfica, ainda que suas insuficiências em termos de serviços
públicos não tenham sido sempre semelhantes. As capitais estaduais
também apresentaram taxas de crescimento muito elevadas, à exceção de
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre que, dada sua
importância no conjunto das capitais, reduziram as suas taxas média de
crescimento demográfico na década de 80 para algo pouco maior do que a
média brasileira. Ademais, cabe lembrar que parte de seu crescimento de-
mográfico é captada por municípios localizados em seu entorno físico, o
que, mais uma vez, subestima suas taxas de crescimento. Portanto, so-
frem, como as cidades médias metropolitanas, de pressão populacional
por expansão dos investimentos em serviços públicos.

Cabe, no entanto, destacar que há grande dispersão dos indicadores
em relação às médias encontradas para o resultado das cidades médias
metropolitanas, não-metropolitanas e capitais estaduais. Vale mencio-
nar, por exemplo, a grande diferença de desempenho entre as cidades
médias e capitais estaduais localizadas no Nordeste em relação às demais
situadas no Sudeste e Sul: em todos os indicadores observados, a localiza-
ção no Sul/Sudeste foi decisiva para a melhor disponibilidade dos serviços
públicos considerados, à exceção do indicador de precariedade de habitação,
melhor entre as cidades médias metropolitanas nordestinas do que nas ci-
dades médias do Sudeste.16 Nessas condições, a pior situação das cidades
nordestinas, incluindo um nível de pobreza significativamente maior do
que nas demais cidades, leva a que enfrentem maiores limitações no que
concerne às possibilidades de expandir a arrecadação de sua receita pró-
pria, devendo estar mais dependentes das receitas de transferência.
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16 Essa exceção pode ser creditada à sub-representatividade das cidades médias nordestinas (4) em
relação às do Sudeste (20) ou pode estar relacionada às diferentes dinâmicas demográficas das duas
regiões.



Quando se compara o desempenho das cidades médias com o das ca-
pitais estaduais, verifica-se que essas últimas apresentaram um quadro
superior àquele vigente nas cidades médias, observando-se que apenas o
indicador de condições de habitação não foi melhor do que das cidades
médias metropolitanas. Esse resultado está certamente relacionado com
o crescimento populacional menor entre as capitais estaduais em relação
às demais consideradas. Além disso, é preciso considerar que não só a ha-
bitação mas também o saneamento básico envolvem investimentos mais
vultosos, sendo mais difíceis de serem financiados num contexto de crise
fiscal. Assim, as pressões de demanda relativas a uma população que
cresce mais aceleradamente nas capitais estaduais podem ser atendidas
mais facilmente no que concerne aos serviços sociais, educação e saúde,
para os quais o acesso a trabalhadores qualificados é a principal condição
para a ampliação de sua oferta.

Dentre as cidades médias, apesar da grande dispersão dos resultados, as
condições médias vigentes apontam para uma melhor situação das cidades
médias não-metropolitanas em relação àquelas localizadas em regiões me-
tropolitanas. Dentre os seis indicadores utilizados, as cidades médias
não-metropolitanas só apresentaram resultado pior nos índices de educação
e de percentagem de população vivendo abaixo da linha de pobreza. Tal re-
sultado sugere melhores condições de vida nessas cidades, porém indicam
também a possibilidade de que haja melhores oportunidades de sobrevivên-
cia nas cidades médias metropolitanas, onde, apesar da renda média ser um
pouco inferior à vigente nas cidades médias não-metropolitanas, o percentual
de pobres é menor, assim como o de analfabetos.

Cabe acrescentar que, em relação a todos os indicadores considera-
dos, a média encontrada para o conjunto dos municípios brasileiros foi
pior do que aquela das cidades médias e capitais estaduais. Houve, entre-
tanto, uma única exceção: no que concerne às condições de habitação, o
quadro vigente nas cidades médias metropolitanas é ainda pior do que o
do Brasil. Este é, mais uma vez, um resultado que sugere o grau de preca-
riedade das condições de habitação nas cidades localizadas na periferia
das regiões metropolitanas. Tal precariedade aponta para a necessidade
de se encontrar mecanismos mais adequados de partilha das receitas fis-
cais, uma vez que foi constatado que são exatamente as cidades médias
metropolitanas que vêm apresentando pior deterioração na sua gestão fi-
nanceira.
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Tal como procedemos com a análise financeira, na Tabela 11 vamos
regionalizar os indicadores de condições de vida com o objetivo de anali-
sar o grau de desigualdade existente entre as cidades médias e as capitais
estaduais localizadas no Nordeste em relação àquelas situadas nas re-
giões Sudeste e Sul.

Como já mencionado, a região Nordeste apresentou os piores resultados,
para os quais destacam-se negativamente as capitais estaduais e o grupo das
cidades médias metropolitanas. As cidades médias não-metropolitanas nor-
destinas foram as que, entre as cidades não-metropolitanas, apresentaram o
melhor desempenho no indicador de saúde —número de leitos/população
—, bem como um crescimento demográfico intermediário entre o alto índice
nas cidades do Sudeste e o mais baixo nas do Sul. Tal resultado pode ser in-
terpretado menos como boas condições vigentes nas cidades médias do inte-
rior do Nordeste do que como menores pressões de demanda desses serviços
de saúde, haja vista que é precisamente o resultado dessas cidades que pres-
siona mais negativamente o indicador de pobreza entre as cidades nordesti-
nas consideradas, médias e capitais estaduais.

Os indicadores sociais nas regiões mais desenvolvidas, Sudeste e Sul,
apresentaram semelhanças, mas, ainda assim, cabe destacar algumas di-
ferenças importantes. Antes de mais nada, é preciso destacar que, no que
concerne ao crescimento demográfico, as capitais estaduais e cidades mé-
dias metropolitanas sulistas foram mais dinâmicas. No entanto, o Sudes-
te teve crescimento demográfico maior entre as cidades médias
não-metropolitanas. Trata-se de um indicativo de que a descentralização
espacial vem se intensificando mais no Sudeste do que em qualquer outra
parte do país. Na região Sul, ao contrário, o desempenho econômico, mes-
mo quando superior à média nacional, não tem-se traduzido em maior
descentralização espacial.

As condições de habitação e saneamento são melhores no Sul do que
no Sudeste, sendo que nessa última região a situação da habitação é sig-
nificativamente pior nas cidades médias metropolitanas. Por outro lado,
os resultados de educação e saúde foram melhores no Sudeste do que no
Sul, salvo para o subconjunto das cidades médias metropolitanas, cujo
desempenho apresentou-se pior, mas no que concerne ao número de lei-
tos por habitante esse resultado foi ainda pior do que a média dos municí-
pios brasileiros. A conjugação desses resultados aponta, inequivocamen-
te, para condições de vida mais precárias nas cidades médias metropolitanas
do Sudeste em relação às metropolitanas sulistas, mas também ao sub-
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Tabela 11

Índices do crescimento demográfico e da precariedade da
infra-estrutura social nas cidades brasileiras por regiões — 1991a

CATEGORIA DE MUNICÍPIOSb

ÍNDICES

CRESCI-
MENTO
POPULA-

CIONAL EM
1980/91

PRECA-
RIEDADE
HABITA-
CIONAL

(1)

PRECA-
RIEDADE

SANITÁRIA

(2)

PRECA-
RIEDADE DE
LEITOS HOS-
PITALARES

(3)

PRECA-
RIEDADE
EDUCA-
CIONAL

(4)

RENDA
MÉDIA

(5)

PRECA-
RIEDADE

DE RENDA

(6)

Região Nordeste

Capitais estaduais 156 102 94 147 86 110 99

Cidades médias
metropolitanas 228 101 100 74 105 76 109

Cidades médias
não-metropolitanas 130 119 66 160 136 59 138

Cidades nordestinas 124 58 50 158

Região Sudeste

Capitais estaduais 50 85 145 120 57 213 35

Cidades médias
metropolitanas 167 11 106 76 73 121 57

Cidades médias
não-metropolitanas 142 69 135 113 69 136 49

Cidades do Sudeste 81 128 135 65

Região Sul

Capitais estaduais 91 52 142 144 52 211 31

Cidades médias
metropolitanas 222 78 124 239 69 103 56

Cidades médias
não-metropolitanas 114 63 118 110 67 127 55

Cidades sulistas 70 103 105 81

Fonte dos dados: IBGE (1996) e IPEA/IBGE/FJP/PNUD (1998).
a Ver na Tabela 10 os valores absolutos que serviram de base 100 para a construção do índice.
b Ver Tabela 1 para a descrição do número de municípios e cidades em cada categoria.
Notas: (1) Percentagem da população que vive em domicílios com densidade média acima de duas pessoas por dormitório.
(2) Percentagem da população que vive em domicílios com instalação adequada de esgoto.
(3) Leitos hospitalares per capita.
(4) Percentagem de pessoas residentes — 14 ou mais anos de idade — sem instrução ou com menos de um ano de estudo.
(5) Renda familiar per capita, em número de salário mínimos de 1991.
(6) Percentagem de famílias que têm rendimento mensal per capita inferior a 0,5 salário mínimo de 1991.



conjunto das cidades médias não-metropolitanas e capitais estaduais,
tanto do Sudeste como do Sul.

O pior resultado das cidades médias metropolitanas do Sudeste tam-
bém pode ser sugerido pelo maior percentual de pobres em relação ao
mesmo indicador nas cidades médias metropolitanas do Sul. À exceção
deste, os demais resultados das cidades médias não-metropolitanas e ca-
pitais estaduais do Sudeste foram melhores do que os bons resultados en-
contrados para as cidades médias e capitais estaduais sulistas no que con-
cerne aos índices de renda. No Sudeste, a população das cidades conside-
radas desfrutam de maior renda média do que no país, assim como é me-
nor o seu percentual de população vivendo abaixo da linha de pobreza, à
exceção do já mencionado caso de suas cidades médias metropolitanas.

Verifica-se, pois, que as cidades médias nordestinas e as cidades mé-
dias metropolitanas são aquelas que se destacaram pela maior gravidade
de seus índices sociais. Associando-se esse resultado com aquele encon-
trado para a gestão financeira municipal, fica patente que, no conjunto
dos municípios analisados, esses devem ser objeto de estudos mais cuida-
dosos visando a um tratamento fiscal/tributário mais adequado no senti-
do de permitir que encontrem fontes de financiamento sustentáveis para
os investimentos em infra-estrutura social e urbana, considerados pre-
missas fundamentais para a reprodução social nas cidades.

Os índices de serviços públicos mostram que as cidades médias
não-metropolitanas contam com melhores condições de habitação e sa-
neamento, mas piores condições relacionadas à alfabetização de sua po-
pulação. Os serviços sociais de educação e saúde estão mais disponíveis
nas capitais estaduais que nas cidades médias, e, dentre essas, os índices
das metropolitanas são piores do que os relativos às cidades médias
não-metropolitanas. A análise aponta, portanto, melhores condições de
vida para a população das cidades médias interioranas, cuja dinâmica
econômica é menos dependente de serviços de educação e qualificação
maior de sua mão-de-obra do que nas cidades metropolitanas, capitais
estaduais inclusive. A maior deficiência de serviços urbanos é encontrada
no âmbito das cidades médias localizadas em regiões metropolitanas, jus-
tamente onde é maior a pressão populacional, na qual, entretanto, é maior
o percentual de residentes com renda abaixo da linha de pobreza, fator li-
mitante na expansão da extração fiscal. Trata-se, assim, de uma situação
preocupante, confrontando-se com a crescente descentralização admi-
nistrativa e financeira vigente na economia brasileira.
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5. Considerações finais

O processo de descentralização administrativa e financeira que vem
sendo implantado no país tem melhorado as condições de financiamento
municipal, porém tem também suscitado discussões sobre a pertinência
do atual pacto federativo. Novas dinâmicas econômica, social e demográ-
fica têm alterado os padrões de crescimento espacial e transformado, de
fato, os recortes espaciais na economia mundial, e na brasileira, em parti-
cular [ver Castells (1999) e Veltz (1997)]. Tais alterações resultaram na
formação de estruturas espaciais que mais se assemelham a “arquipéla-
gos” do que a redes urbanas distribuídas hierarquicamente. Essa nova
manifestação espacial envolve problemas metodológicos de difícil solu-
ção quando são elaborados estudos como o que realizamos, que tem nas
cidades médias o foco de análise.

O recorte de cidades por classes de tamanho deixou de ter os signifi-
cados que já tiveram sob antigas dinâmicas econômico-espaciais. A estru-
tura espacial que vem emergindo com a “globalização” é mais caracteri-
zada pela formação de “redes” que estão continuamente se transforman-
do, adaptando-se às modificações verificadas nas articulações das distin-
tas regiões no âmbito da “teia empresarial” tão típica do atual estágio da
internacionalização econômica.17 Neste contexto, mais importante do
que apresentar uma rede urbana com distribuição decrescente de número
de cidades, à medida que se aumenta o tamanho de sua população, seria a
constituição de “pólos regionais” que se constituam em “nós” da aludida
“rede”. Naturalmente que muitas cidades médias podem vir a atuar como
pólos regionais, entretanto, apenas o tamanho de sua população não defi-
ne um pólo regional.

Em face dessas limitações, dificilmente poderíamos lograr resultados
que pudessem ser generalizados como tendências observáveis para esta
classe de cidades, as “cidades médias”, definidas como aquelas que apre-
sentaram população entre 100 e 500 mil habitantes. Entretanto, a tentati-
va de buscar tendências é uma necessidade para a reflexão sobre a dinâ-
mica espacial vigente na atual dinâmica da economia brasileira. Neste
sentido, consideramos válida a busca efetuada e, mais ainda, importante
a constatação relativa à fragmentação observada no que concerne ao de-
sempenho do universo das cidades médias brasileiras.
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17 Teia empresarial é um termo utilizado por Robert Reich (1994) para caracterizar o modo como se
organiza a nova empresa ou grupo de empresas, desenvolvendo relações horizontalizadas, em com-
paração com as antigas empresas organizadas verticalmente.



Naturalmente, este estudo pretendia ser mais conclusivo que os re-
sultados que pudemos apresentar. No entanto, cabe destacar a perma-
nência da disparidade entre cidades médias do Nordeste e cidades médias
do Sudeste e Sul. Tanto no que se refere ao seu desempenho financeiro
quanto aos índices de serviços públicos e de pobreza, o Nordeste apresenta
uma pobreza e uma precariedade na disponibilidade de sua infra-estrutura
que limita severamente as perspectivas de afirmação de suas cidades mé-
dias como possíveis “pólos de desenvolvimento regional”. Vale dizer, o
“arquipélago” de ilhas de prosperidade é, certamente, menos denso que
no Sudeste, sugerindo que, sem uma intervenção exógena, será muito di-
fícil alterar o quadro vigente.

Outra importante conclusão deste trabalho refere-se à maior precarie-
dade, tanto financeira quanto de serviços públicos, relativa às cidades
médias localizadas nas regiões metropolitanas em comparação com aque-
las localizadas no interior, aqui denominadas “não-metropolitanas”. Jus-
tamente onde é maior a pressão de demanda por mais investimentos pú-
blicos, em função das maiores taxas de crescimento demográfico, o pau-
perismo de sua população constitui fator limitante à expansão da capaci-
dade de extração fiscal. Nessas condições, seria importante inserir na dis-
cussão sobre a reforma tributária mecanismos que alterassem os padrões
de distribuição das transferências de modo a melhorar a capacidade de fi-
nanciamento desses municípios.

Finalmente, houve, ao longo do período 1991/96, significativa perda
de dinamismo financeiro dos municípios considerados “cidades médias”
ante o resultado apresentado pela média dos municípios brasileiros. Esse
resultado parece estar relacionado com o processo chamado “febre eman-
cipacionista” que acometeu o país após a entrada em vigência da Consti-
tuição Federal de 1988. As facilidades introduzidas para a emancipação à
condição de municípios de antigos distritos transferiram valores expres-
sivos de recursos que, sem os novos municípios, de pequeno porte, pode-
riam reforçar o “caixa” dos municípios maiores e já consolidados, dentre
os quais aqueles que são cidades médias. Essa deterioração das condições
financeiras é ainda mais grave quando confrontada com o aumento da
parcela da sua receita com pagamento de pessoal, com muitos municípios
apresentando uma relação pessoal/receita acima dos 60% considerados li-
mite pela recente implantação da “Lei Camata”. Obviamente, esse resul-
tado pode estar refletindo maior assunção de encargos nos serviços de saú-
de e educação pelos municípios, de modo a caracterizar uma das faces do
processo de descentralização em curso no Brasil.
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Atualmente, já é possível observar uma participação crescente dos
municípios tanto na arrecadação de recursos próprios, quanto nos dis-
pêndios com habitação e urbanismo, saúde (superando os estados) e edu-
cação, como demonstraram Afonso e Ramundo (1998). Entretanto, é im-
possível alcançar um padrão aceitável de cobertura e eficiência dos servi-
ços públicos sem a garantia de recursos e sem a consolidação de um com-
promisso federativo com o atendimento de metas mínimas de expansão e
de eficiência na prestação dos serviços, particularmente em um país mar-
cado por profundas desigualdades econômicas e sociais não somente in-
ter como também intra-regionalmente.

O empobrecimento das cidades médias brasileiras, e especialmente
das regiões metropolitanas, tem colocado em xeque a possibilidade do
atendimento da demanda social pelo nível local de governo. A importân-
cia crescente dessa classe de municípios e o processo de empobrecimento
a que ela vem sendo submetida nos últimos anos tem chamado a atenção,
tanto no Brasil como em outras federações. Urge, portanto, reformular os
critérios de partilha de receitas de modo que não somente levem em con-
sideração a população ou a renda, mas também a infra-estrutura instala-
da aliada à demanda da população.
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